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. އަދި އެއީ هللا ފަހެ މާތް އެންމެ މާތްކުރެއްވި އުންމަތަކީ އެންމެފަހުގެ އުންމަތެވެ
. އެންމެފަހުން ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދަށް އައެއްކަމަކު ހު އެންމެ އިސްސަފުގައި ވާނޭ ޤިޔާމަތްދުވަ ،މިއުންމަތެވެ

. . އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް އުންމަތެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  من أَولُ ونحن الْقيامة، يوم اَألولُونَ اآلخرونَ "نحنޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އަހުރެމެންނީ އެންމެފަހު ޒަމާނުގެ މީހުންނެވެ. މާނައީ: " (رواه أمحد ومسلم) "الْجنةَ يدخلُ
ޤިޔާމަތްދުވަހު، އެންމެ އިސްކޮށް ތިބޭނޭ މީހުންނެވެ. އަދި އަހުރެމެންނީ އެންމެފުރަތަމަ ސުވަރުގެ 

". ކުރު ފަހެ ކުރީގެ އުންމަތްތަކާ އަޅައިބަލާއިރު، މިއުންމަތަކީ އެންމެ ޢުމުރު ވަންނާނޭ މީހުންނެވެ
. މިއުންމަތުގެ މީހުންގެ ޢުމުރަކީ ފަސްދޮޅަސް އަހަރާ ހަތްދިހަ އަހަރާ ދެމެދެވެ.  އުންމަތެވެ

ލުވަންތަވެރިކަމުން އެކަލާނގެވަނީ، މިއުންމަތުގެ މީހުންގެ ގެ ފަޟުهللاއެހެންނަމަވެސް މާތް
.ހެޔޮޢަމަލުތަކުގައި ބަރަކާތްލައްވައި، އެޢަ އެކަލާނގެ  މަލުތަކުގެ އަޖުރު އިތުރުކުރައްވާފައެވެ

 . ހެޔޮކަމެއް މާނައީ: "  )١٦٠األنعام: (  dc  b  a  `  _  ^Z  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
". . ފަހެ އޭނާއަށް އެފަދަ ދިހަހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ހުއްޓެވެ އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

. Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M         Z]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  f  e  d  cb  a     `  _  ^]  \  [Z  ) :٢٦١البقرة(   : ގެ މަގުގައި "هللاމާނައީ

އެއުރެންގެ މުދާތައް ހޭދަކުރާ މީހުންގެ މިޘާލަކީ، ކޮންމެ ކުރާގަނޑެއްގައި ސަތޭކަ އޮއްޓަރުހުންނަ 
. އަދި ހަތްކުރާގަނޑު ނެރޭ އޮށެއްގެ މިޘާ އަކަށް އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް އެތައްގުނަهللا ލެވެ

ިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ  ުހްއަދެއްއ ެނ

 މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމީކ ަމާނަކެމެކެވ.
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. އަދި  ."هللاއިތުރުކޮށްދެއްވައެވެ  އީ ތަނަވަސްވެ ވޮޑިގެންވާ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެބަހީ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ އަޖުރު މާތް هللا ފަހެ މިއީ މިއުންމަތުގެ މީހުން ކުރިއަރައިދިޔަ އެއްސަބަބެވެ

. ދެންފަހެ މިއުންމަތުގެ މީހުން ކުރިއަރަ މިއުންމަތުގެ އިދިޔަ އަނެއް ސަބަބަކީ އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ
 މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.هللا މީހުންނަށް ޣަނީމާއެއްގެ ގޮތުގައި ހެޔޮކަންތަކުގެ މޫސުމްތަކެއް މާތް

އެމޫސުމްތަކުގައި ކުރެވޭ ހެޔޮޢަމަލުގެ އަޖުރު އެތައް ގުނައަކަށް އެކަލާނގެ އިތުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
އޮހިގެންވާ ހެޔޮކަންތައްތައް މަޟާންމަސް ހިމެނެއެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ ފަހެ އެމޫސުމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަ

. ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފުރަތަމަރޭ އުޑުން  rرسول اهللا  މައްސަރެކެވެ
 . ތަކަށް އެދޭ މީހާއެވެ! އޭ ހެޔޮކަން" أَقْصر" الشر باغي ويا ،أَقْبِلْ الْخيرِ باغي "ياނިދާއިއްވެވެއެވެ

 ". . އަދި އޭ ނުބައިކަންތަކަށް އެދޭ މީހާއެވެ! ހުއްޓައިލާށެވެ (رواه أمحد والترمذي والنسائي ކުރިމަތިލާށެވެ
ލައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދި އެމައްސަރުގައި ހެޔޮކަމާއި، ބަރަކާތުން ފުރިފައިވާ ރެއެއް މާތް وابن ماجة)

. ފަހެ އެރެއަކީ، އެރޭގެ ހެޔޮކަން ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާއަށް، އަދި އެއީ ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރެއެ ވެ
.ކެއަށްޑިހަތިން އަހަރުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގެންދާނެ ރެއެ ގެ ފަޟުލުވަންތަކަމާއި، هللاފަހެ މާތް ވެ

  ދީލަތިވަންތަކަމުގެ އިތުރުކަމާއެވެ!
. ފަހެ މިފޮތަކީ ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު އެކުލަވައިލާ ފޮތެކެވެ
 މިފޮތުގައި ރޯދައިގެ ތަފާތު ޙުކުމްތަކާއި، ރޯދައާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
. އަދި ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަ ބައެއް  ފަރުޟުރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކާއި، ސުންނަތްރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކެވެ

. ފަހެ އިރާދަކުރެއް ންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިއްޔާ، މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮކަންތައްތަކާއި އެކަންތަކުގެ ޙުކުމްތަކެވެ
.ރޯދައިގެ މުހިން ކޮންމެ އަޅުކަމެއްވެސް، އެއަޅުކަން  މު ހުރިހައި މަޢުލޫމާތެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ

އަދާކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ އެއަޅުކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންނެވެ. 
ޤަބޫލުކުރައްވާނީ، ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތުގެ އަލީގައި އެއަޅުކަމެއް هللا އްވެސް މާތްއަދި ކޮންމެ އަޅުކަމެ

. އަދި މިފޮތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު  އެކަލާނގެއަށް ޚާލިޞްކޮށްގެންނެވެ
. އަދި މިފޮތުގެ ނަމަކަށް    ގެ ނަމުން ނަންދިނީމެވެ. އެކުލަވައިލި ފޮތެކެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުން هللاފަހެ މިފޮތް އެކުލަވައިލުމުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މާތް
ވާތްގަށް އެދުމަށްފަހުގައި މިމައުޟޫޢަށް ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ވަރަށްގިނަ ފޮތްތަކުން އެހީ 

. އަދި މިފޮތް ލިޔުމުގައި  حممود اللطيف عبد حممودއަޞްލެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ބެލި ދެފޮތަކީ ، ހޯދީމެވެ

عوގެ ةيض     ،ިد سابق އާއގެ سي   . އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަތަރު  އެވެ
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.ބައެއް ފޮތްތަކާއި، ޢިލްމުވެރިންގެ  ފިޤުހުބައެއް މަޛުހަބުގެ  އަދި  ފަތުވާ ފޮތްތަކުންވެސް އެހީ ހޯދީމެވެ
.ތަޙުޤީޤު ފޮތްތަގެ ناصر الدين األلباين  حممدالشيخ ރުމަށްޓަކައި ޙަދީޘްތައް ތަޚުރީޖުކު   ކުން އެހީ ހޯދީމެވެ
މިފޮތުގެ ފައިދާ ދިވެހި ދަރިންނަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި  اهللا سبحانه وتعاىل، ދުޢާއަކީ

. އަދި އެއުރެންނަށް މިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ .  توفيق ދެއްވުމެވެ އަދި ދެއްވުމެވެ
ކަމުގައި  ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި ނަޖާތުގެ ޒަރިއްޔާއެއް

.    آمني ލެއްވުމެވެ
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  ޯރދަ  "الصوم"
ގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ކަމަކުން  الصوم

. ނުވަތަ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ އެކަން  މަނާވެގަތުމެވެ
. މަރިޔަމްގެފާނާ ގައި ގެ މިމާނާالصوم ނުކޮށް ހުރުމެވެ
އެކަމަނާއަށް ވަޙީކުރެއްވި هللا މާތް މުޚާޠަބުކުރައްވައި

 . !  "  #  $%  &  ] ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ
  3  2  1  0  /     .  -  ,   +  *  )  (  'Z  ) :މާނައީ: "ފަހެ  )٢٦مرمي

! އަދި ލޯފުޅަށް ފިނިކުނބުލޭގެ ފަރީއްކުޅުކަ ! އަދި ފެންފޮދު ހިއްޕަވާށެވެ ! (އެބަހީ: ވާށެވެ ރައްވާށެވެ
!) ފަހެ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ކަނބުލޭގެއަށް  ހިތްޕުޅު ހަމަޖައްސަވާށެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން ރަޙުމާނުވަންތަ  އަށްޓަކައި هللاފެނިވަޑައިގެންފިނަމަ ފަހެ ކަނބުލޭގެ ވިދާޅުވާށެވެ
) އަހުރެން މިހުރީ  : ހަނުހުރުމަށް . ފަހެ އެއްވެސް ރޯދައެއް ހިފުމަށް (އެބަހީ ނަދުރެއް ބުނެގެންނެވެ
". ފަހެ މިއާޔަތުގައި ވާހަކަދެއްކުމުން  އިންސާނަކާ މިއަދު އަހުރެން ވާހަކައެއް ނުދައްކާހުށީމެވެ

. الصومމަނާވެގަތުމަށް އެވަނީ    ނުވަތަ ރޯދައޭ ކިޔިފައެވެ
އިރު  ،ރެފަޖުރުލީއްސު ،ގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ ޚާއްޞަ ނިޔަތަކާއެކު الصومދެންފަހެ 

ހާ ކަމަކުން (ކެއިންބުއިމުންނާއި، ނޭފަތުން ރޯދަ ގެއްލޭ އެންމެ ،ދާންދެންއޮއްސިއްޖައުމަށް 
ގަސްތުގައި ހޮޑުލުންފަދަ  ހުވަތުގެ ޢަމަލުތަކުންނާއި،ޝަ އި،އެއްޗެއް ވާޞިލުކުރުމުންނާ ހަށިގަނޑަށް

.   ކަންތަކުން) އެއްކިބާވެގެން ހުރުމެވެ
  

  ޤާމް ިއްސލާމީްދުނަގިއ ޯރަދއިގެ ަމ 
. އެހެން އަޅުކަންތަކާ ޚިލާފަށް އޭގެ އަޖުރުގެ މިންވަރު ރޯދައަކީ ވަރަށް މާތް އަޅުކަމެކެވެ

. ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާ މަލާއިކަތް هللا މާތް އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ
  ގަންނަވާ އަޅުކަމެކެވެ.އެއަޅުކަމުގެ އަޖުރުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވަން އެނގިވަޑައިނުބޭކަލުންނަށް 

. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . . rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ .هللا މާތް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  إِالَّ لَه آدم ابنِ عملِ كُلُّ" ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
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اميالص، هي فَإِنا لأَنزِي وأَج بِه، اميالصةٌ ونإِذَا جكَانَ و مومِ يوص كُمدفُثْ فَالَ أَحرالَ يو بخصفَإِنْ ،ي هابس 
دأَح أَو لَهقُلْ قَاتي :فَلْيإِن ؤرام مائي ،صالَّذو فْسن دمحم هدبِي لَخمِ فَمِ لُوفائالص بأَطْي دناِهللا ع نيحِرِ م 

كسمِ .الْمائلصل انتحا فَرمهحفْرإِذَا :ي أَفْطَر فَرِح طْرِهإِذَا بِفو يلَق هبر فَرِح هموއާދަމުގެ މާނައީ: " )1("بِص
. އެޢަމަލުނިސްބަތްދަރިޔާ ކުރާ ހުރިހާ ޢަމަލެއް  . އެއީ ރޯދަ ފިޔަވައެވެ ވަނީ ނިސްބަތް ވަނީ އޭނާއަށެވެ

.އަهللا ތިމަން .هللاއެޢަމަލަށް ޖަޒާދެއްވާނީވެސް ޚުދު ތިމަން  )2(ށެވެ އަދި ރޯދައަކީ (ނުބައި  )3(އެވެ
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ރޯދައަށް ހުރި  ) އައްޑަނައެކެވެ ކަންތައްތަކުން އަޅާ މަނާކޮށްދޭ

) ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ނުކުރާހުށި ކަމެވެ. އަދި ހަ ޑިހުތުރު ދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ (އެދުވަހު
. . އަދި އަޑުލައި ނުހަދާހުށި ކަމެވެ ށް މީހަކު ހުތުރު ފަހެ އޭނާއާ ދިމާޔަ ބަހެއްވެސް ނުބުނާހުށި ކަމެވެ

. އަހުރެންނަކީ  މީހަކު އަރައިރުންވެއްޖެނަމައޭނާއާ ނުވަތަ  އެއްޗެއް ބުނެފިނަމަ އޭނާ ބުނާ ހުށިކަމެވެ
 . ފުރާނަފުޅުވާ ފަރާތް  ށުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެއެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގެ ދަރޯދައަށް ހުރި މީހަކީމެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުގައި هللا ،ވިދާޅުވަމެވެ. ރޯދަވެރިޔާގެ އަނގާގައި އުފެދޭ ވަސް ގަންދެއްވައި
. ރޯދަވެރިޔާއަށް ޙާޞިލުވާ ދެއުފަލެއްވެއެވެ. އެއީ ރޯދަވީއްލާ  ،ގޮމަކަސްތޫރިއަށްވުރެ މީރުވެގެންވެއެވެ

) އޭނާގެ ވަގުތު (އެރޯދަ ހިފުނު ކަމަށްޓަކަ ) ރޯދަވީއްލުމުގެ ސަބަބުންވާ އުފަލަކާއި (ޤިޔާމަތްދުވަހު އި
) އެރޯދައިގެ ސަބަބުން  ވެރި ރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުކުރާ ހިނދު (ރޯދައިގެ ސަވާބު ފެނިފައި

".   ވާއުފަލެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދިވެސް މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ވިދާޅު . މާތް rرسول اهللا ވިއެވެ . هللا ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  وشهوته وشرابه طَعامه "يتركވަޙީކުރެއްވިއެވެ
ني. ملأَج اميي الصا لأَنزِي وأَج ةُ بِهنسالْحرِ وشا" بِعهثَالމާނައީ: "ރޯދަވެރިޔާ އޭނާގެ ކެއުމާއި،  )4(أَم

. ރޯދައިގެ އަޅުކަން هللاހުވަތްތެރިކަން ދޫކޮށްލައިގެން އެހުރީ ތިމަން ބުއިމާއި، އޭނާގެ ޝަ އަށްޓަކައެވެ
. އަދި هللاނިސްބަތްވަނީ ތިމަން  . އަދި ކޮންމެ هللاއެޢަމަލަށް ޖަޒާދެއްވާނީވެސް ޚުދު ތިމަން އަށެވެ އެވެ

".   ހެޔޮޢަމަލަކަށް އޭގެ ދިހަހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ
ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ބްދުރުއްސުންލެއްވި ޢަهللا އަދި މާތް

.  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން   يقُولُ ،الْقيامة يوم للْعبد يشفَعان والْقُرآنُ "الصيامޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم )1
 އަށް ރޯދައިގެ އަޅުކަން ނިސްބަތްކުރެވިފައި އެވަނީ މާތްކަމުގެ ގޮތުންނެވެ.هللاމާތް )2

 މިހިސާބަށް މިއީ ޤުދުސީ ޙަދީޘެކެވެ. ދެން މިހިސާބުން ނިޔަލަށް އެވަނީ ނަބަވީ ޙަދީޘެވެ. )3
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم )4
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اميالص: أَي بر هـتعنم امالطَّع اتوهالشارِ وهنِ بِالنفِّعيفَش يهقُولُ ،فيآنُ والْقُر: هـتعنم مولِ النبِاللَّي 
ރޯދައާއި ޤުރުއާން ޤިޔާމަތްދުވަހު އަޅާއަށް މާނައީ: " )1(فَيشفَّعان" :قَالَ ،فيه فَشفِّعنِي

! . އޭ އަހުރެންގެ ވެރި އިލާހު . ރޯދަ ދަންނަވާނެއެވެ ކެއިންބުއިމުންނާއި  ޝަފާޢަތްތެރިވާނެއެވެ
. ފަހެ އޭނާގެ ޙައްޤުގައި އަހުރެންގެ ޝަހު ވަތްތެރި ޢަމަލުތަކުން ދުވާލު އަހުރެން އޭނާ މަނާކުރީމެވެ

. ރޭގަނޑުގެ ނިދިން އަހުރެން އޭނާ  ! އަދި ޤުރުއާން ދަންނަވާނެއެވެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
. ފަހެ އޭނާގެ ޙައްޤުގައި އަހުރެންގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭ ! މަނާކުރީމެވެ ދެންފަހެ ރޯދައާއި ވެ

."هللا ޤުރުއާނުގެ ޝަފާޢަތް އޭނާގެ ޙައްޤުގައި މާތް   ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ
.هللا އަދި މާތް އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫއުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެން  . އަހުރެން ސުވަރުގެ ގެ އަރިހަށް އައިސް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  ދަންނަވައިފީމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ވައްދައިދޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އަހުރެންނަށް އަމުރުކުރައްވާށެވެ
 ". . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެޢަމަލާ އެއްފަދަ ޢަމަލެއް ނުވެއެވެ "ރޯދަހިފުންމަތީ ތިބާ ދެމިހުންނާށެވެ

ކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ ދެން ދެވަނަފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައުމުންވެސް އެ
".    )2(ހަމައެފަދައިންނެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ މާނައީ:  )3(الْجنةَ" دخلَ يومٍ بِصيامِ لَه ختم "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
.""އެމީހަކު ރޯދައަ   ށް ހުރި ދުވަހެއްގައި އޭނާގެ ނިމުންވެއްޖެ މީހާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. العاَص  أيب بن عثْماَنރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
 . . rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ناَّرِال من جنةٌ "الصوم ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ

ةنكَج كُمدأَح نتاَلِ" مމާނައީ: "ހަނގުރާމައިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ  )4(الق
."އައްޑަނަ ފަދައިން ރޯދައަކީ ނަރަކައިން މީހާ    ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އައްޑަނައެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް
 . . rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  اُهللا بعد اِهللا سبِيلِ ِيف يوما صام "من ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبيهقي وصححه األلباين )1
  .وصححه األلباين وابن خزمية وابن حباّن رواه أمحد والنسائي )2
  .وصححه األلباين رواه أمحد والبزار )3
  .وصححه األلباين أمحد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن أيب شيبة رواه )4
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ههجنِ وارِ عالن نيعبرِيفًا" سގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި هللاމާނައީ: " )1(خ . ރޯދައެއް ހިފައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
  ދުރުކޮށްދެއްވަވާނެއެވެ."هللا ނަރަކައިން ހަތްދިހަ އަހަރުގެ ރާސްތާއަށް މާތް އޭނާގެ މޫނު

 ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.هللا އަދި މާތް
.  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން   الصائمونَ منه يدخلُ الرياَّنُ، لَه: يقَالُ بابا الْجنة ِيف "إِنَّޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

موي ةاميلُ الَ الْقخدي مهعم دأَح مهرقَالُ: غَيي نونَ؟ أَيمائلُونَ الصخدفَي ،هنلَ فَإِذَا مخد مهرآخ ،قأُغْل فَلَم 
ކިޔޭ ދޮރުކޮޅެއް ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ސުވަރުގޭގައި "ރައްޔާނު" އޭ މާނައީ: " )2(أَحد" منه يدخلْ

) ވަންނާނެތެޤިޔާމަތްދުވަހު ރޯދަވެރިން އެދޮރު . އެއުރެންނާއެކު އެއުރެން ކޮޅުން (ސުވަރުގެއަށް ވެ
) ނިދާ އިއްވެވޭނެއެވެ.  . (އެދުވަހުގައި ) ނުވަންނާނެއެވެ ފިޔަވައި އެހެންމީހަކު (އެދޮރުކޮޅަކުން

. ފަހެ އެއުރެންގެ އެންމެފަހު ރޯދަވެރިން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ދެން އެއުރެން އެދޮރުކޮ ޅުން ވަންނާނެތެވެ
. ފަހެ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް އެދޮރުކޮޅަކުން  ،މީހާ ވަންނަ ހިނދު އެދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ

".   ނުވަދެވޭނެއެވެ
ރޯދައިގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން ޢުމޫމީ ގޮތުން ފަހެ އެބަޔާންވެ ދިޔައީ 

. އައިސްފައިވާ ބައެއް . ވާހަކަތަކެވެ   ދެން މިބަޔާންކުރަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެވެ
  

  ަމުހގެ ޯރދަ  رمضان

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ރޯދައެއް 
ލާފު އުފެދިފައެވެ. މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚި؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ފަރުޟުވެގެންވޭތޯ

ފަހެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި މުސްލިމުން ބައެއް ރޯދަ ހިފަމުން އައިކަމަށް ހުރިހާ 
. ޙާފިޡު  . ޚިލާފު އުފެދިފައިވަނީ އެރޯދަތަކުގެ ޙުކުމާމެދުއެވެ ޢިލްމުވެރިންވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ

. )3(ޢާޝޫރާ ރޯދަ ނީވިދާޅުވެފައިވަ  - رمحه اهللا  - އިބުނު ޙަޖަރު  އަދި ޙަނަފީ  ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމަށެވެ
މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަވެސް ފަރުޟުވެގެންވާ 

.   ކަމަށެވެ

                                                           
  .والنسائي وابن ماجه لبخاري ومسلم والترمذيرواه أمحد وا )1
  والنسائي. رواه أمحد والبخاري ومسلم )2
  ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމްމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. )3
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ބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ހަމައެކަނި ޢާޝޫރާ ރޯދަ ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ 
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘް هللا މާތް ގައިދަލީލުތަކުގެ ތެރޭ

 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  اِهللا رسولُ أَمر ثُم الْجاهلية، ِيف عاشوراَء يوم تصوم كَانت قُريشا "أَنَّހިމެނެއެވެ
r هاميى بِصتح انُ، فُرِضضمقَالَ رو ولُراِهللا س r ناَء مش همصفَلْي نماَء وش "މާނައީ:  )1(أَفْطَر

. ދެން  ،"ހަމަކަށަވަރުން ޤުރައިޝްވަންހައިގެ މީހުން ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ޢާޝޫރާ ރޯދަހިފައި އުޅުނެވެ
) rرسول اهللا  . (އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަށް އެއީ  އެރޯދަހިފުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި (ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވުމުން) 
. އަދި އެރޯދަހިފަން ނޭދޭ  rرسول اهللا  . އެރޯދަހިފަން އެދޭ މީހަކު އެރޯދަހިފާށެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   މީހަކު އެރޯދަ ދޫކޮށްލާށެވެ
ންރޯދަ ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ޢާޝޫރާ ރޯދައިގެ އިތުރުން މަހަކު ތި

މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘް  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތްގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި 
. . " ހިމެނެއެވެ މަދީނާއަށް ވަޑައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ހިއްޕަވަން ފެއް . އެއީ މާތްޓެވިއެވެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ هللا އަދި ޢާޝޫރާ ރޯދަވެސް ހިއްޕެވިއެވެ
. އެއާޔަތް ބާވައިފަރުޟުކުރެއްވި އާޔަތް ބާވާލައްވައި ލެއްވުމަށްފަހު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފުމަށް ދާންދެނެވެ

. އަދި އެރޯދަތައް ހިފަ ން ބޭނުންނުވާ މީހާ ދެން އެރޯދަތައް ހިފަން ބޭނުންމީހަކު އެރޯދަތައް ހިފާށެވެ
".    )2(މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމުން ފުދޭނެއެވެ

. އެބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި  ދެންފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅު ދަންނައެވެ
. އެބޭކަލުންގެ  ރަމަޟާންމަހު ރޯދައިގެ ކުރީގައި އެއްވެސް ރޯދައެއް ފަރުޟުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތުގެފާނުގެ هللا މާތްށް ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި މިބަސްފުޅުގެ މައްޗަ
.  ،އެކަލޭގެފާނު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި އަހަރަކު ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘް ހިމެނެއެވެ

 ވައި،ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަ ގައިމިންބަރު މަތީ ،ޢާޝޫރާ ދުވަހެއްގައި ،މަދީނާއަށް ވަޑައިގެން
. ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟  ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا އޭ މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ

r .  ،صائم وأَنا ،صيامه علَيكُم اُهللا يكْتبِ ولَم عاشوراَء يوم هذَا" ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ
ناَء فَمش صفَلْيم نماَء وش رفْطއަދި މިދުވަހުގެ ރޯދަ މާނައީ: " )3("فَلْي . މިއީ ޢާޝޫރާ ދުވަހެވެ

                                                           
  البخاري ومسلم. رواه )1
  .وحسنه األلباين وأبو داود والبيهقي رواه أمحد )2
  والنسائي. رواه أمحد والبخاري )3
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. ތިމަންކަލޭގެފާނު މިހުންނެވީ ރޯދައަށެވެ. ފަރުޟެއް ނުކުރައްވަތެهللا ޗަށް މާތްތިޔަބައިމީހުންގެ މައް ވެ
. އަދި ރޯދަ ދޫކޮށްލަން އެދޭ މީހަކު ރޯދަ  ފަހެ މިއަދު ރޯދަހިފަން އެދޭމީހަކު ރޯދަހިފާށެވެ

".   ދޫކޮށްލާށެވެ
އިރެއްގައިވެސް ފަރުޟުކުރައްވާފައެއް އެނގޭ ގޮތުގައި ޢާޝޫރާ ރޯދަ އެއްމިބަސްފުޅުން 

. އެހެންކަމުން އެރޯދައަށް އައިސްފައިވާ އަމުރުފުޅުން ދަލީލުކުރަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބު  ނުވެއެވެ
.   ރޯދައެއް ކަމަށެވެ

ޟުކުރައްވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން ދެވަނައަހަރުގެ ފަރުهللا ދެންފަހެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ މާތް
.   ޝަޢުބާންމަހުގައެވެ

  

  ގެ ޯރަދ ަޝުރުޢުކެރްއުވުމގެ ިޙުކމަތް ަމހު  رمضان

ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށްގިނަ هللا ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ މާތް
. ފަހެ ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ނައްޞުތަ ކަށް ޢިލްމުވެރިން ޙިކުމަތްތަކަކަށްޓަކައެވެ

. އޭގެތެރެއިން މުހިއްމު  ،ބައްލަވައި ވަރަށްގިނަ ޙިކުމަތްތައް އެބޭކަލުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ
.   ޙިކުމަތްތައް މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

ުކްނ  )1( މާިއ،  اهللاމްީސަތ ުރފުޅަުތަކްށ ިކަޔަމްނތެރިުކެރއުްވ މާިއ، ެއަކލާނގެ ައުމ ވިެތުކެރްއުވ ައްށ ައޅު
ްނ.ެއކަ  ަކްށ ިބުރވިެތުކެރްއުވ ްނަތްއަތ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް ލާނގެ ަނީހުކެރްއވި ަކ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . މާތް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ هللا ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 . މާނައީ:  )1(بِه" أَجزِي وأَنا لي الصيام ي.أَجل من وشهوته وشرابه طَعامه "يتركވަޙީކުރެއްވިއެވެ

"ރޯދަވެރިޔާ އޭނާގެ ކެއުމާއި، ބުއިމާއި، އޭނާގެ ޝަހުވަތްތެރިކަން ދޫކޮށްލައިގެން އެހުރީ ތިމަން 
. ރޯދައިގެ އަޅުކަން ނިސްބަތްވަނީ ތިމަން هللا . އަދި هللاއަށްޓަކައެވެ ދެއްވާނީވެސް އެޢަމަލަށް ޖަޒާއަށެވެ

.هللاޚުދު ތިމަން    "އެވެ
ިބްއަޔތު  )2( ފަހެ ރޯދައިގެ ސަބަބުން  ްށ ަނފުްސ ހުޭނުވްނ.ަކމަ މިާއ، ެކތްތެރިރު ކު ަނފުްސ ަތުރ

. އަދި ނަފްސުގެ އަޅަކަށްވުމުންނާއި،  އިންސާނާއަށް އޭނާގެ ހަވާނަފްސު ކޮންޓޮރޯލުކުރެވެއެވެ
.ޝަހުވަތުގެ އަސީރަކަށްވުމުން  . އަދި ހިދާޔަތުގެ ނޫރުން ހިނގުމުގެ ތަ ސަލާމަތްވެއެވެ އުފީޤު ލިބެއެވެ

                                                           
  .البخاري ومسلمرواه أمحد و )1
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. އޭގެ މަޤުޞަދެއްކަމުގައި،  ފަހެ އެމީހެއްގެ ލަގަން ހަވާނަފްސަށް ދޫކޮށްލައިފިމިހާ ދަންނައެވެ
. ހަމައެކަނި ބަނޑާއި، ޝަހުވަތްތެރިކަންވާ އަދި  ނަޢަމްސޫފިތަކާ އޭނާއާ އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނެތެވެ

. . هللا މާތް އެއީ ކާފިރުންގެ ހޮބީއެވެ 3       0  1  2   .  / ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
54 6 7 Z  ) :ފައިދާއާއި، ލައްޛަތު މާނައީ: "  )١٢حممد ( އަދި ކާފިރުވީމީހުން (ދުނިޔޭގައި

) އެއުރެން ތިބެނިވި  . އަދި (ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ލިބިގަނެ، ނަޢަމްސޫފިތައް ފަދައިން ކައި އުޅެތެވެ
".   ތަނަކީ ނަރަކައެވެ

ފަހެ  ެމުދ ލޯތްބާިއ، ަހމަްދުރީދގެ ުޝޢޫުރ ުއެފްއުދްނ.ިއްނާސާނގެ ހުިތަގިއ ފީަޤުރްނނާ  )3(
. އެއުރެންގެ ދަތިޙާލާއި،  ފަޤީރުންގެ އިޙުސާސްތައް ހިތަށް ރޯދައަށް ހުންނައިރު ތަޞައްވުރުކުރެވެއެވެ

. ފަހެ އެކަމުގެ ސަބަބުން  އެއުރެން ތަޙައްމުލުކުރަންޖެހޭ ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިޙުސާސްކުރެވެއެވެ
.އެއުރެންނަށް އަޅަ ފަހެ ޔޫސުފު  އިލުމާއި، ހެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޝުޢޫރު ހިތުގައި އުފެދިގެންދެއެވެ

u  ުކަލޭގެފާނ . . އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ އާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. ވަޑައިދުވަހަކުވެސް ހައިހޫނުގައި ޖެހި  އެހެނީ ކަލޭގެފާނު ތިޔަހުންނެވީ ބިމުގެ ނުގަންނަވާނެއެވެ

 . . "ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަނޑުފުޅު ޚަޒާނާތަކުގެ މައްޗަށް ވެރިކުރެވިފައެވެ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ބަނޑު ހައިވެފައިވާ މީހާގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅު ނެތިދާނެކަމަށް ހުންނަވައިފިނަމަ،  ބޮޑުކުރައްވައިގެން

".   ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގަންނަމެވެ
ުޤވާެވިރަކްނ  اهللا ިއ،ިއްނާސާނގެ ހުިތގަ  )4( ގެ ޙުަޟަރަތްށ ބާްއަވްނޖެހޭ ިބުރވިެތަކމާިއ، ަތ

.  ުއެފްއުދްނ. ފަހެ ރޯދައިގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހިތުގައި އަދި ރޯދައިގެ ސިއްރަކީވެސް މިއެވެ
. އެކަލާނގެ ހައިބަތު ހިތުގައި އުފެދި އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވުމަށް  ތަޤުވާވެރިކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ
. އެކަމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ޝައުޤު އުފެދި، ނުބައިކަންތައްތަކުން  މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ

. . هللا މާތް ދުރުވުމުގެ ތައުފީޤު ލިބިގެންދެއެވެ   3  4  5  6   7]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
@  ?   >  =  <  ;  :    9  8Z  ) :މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ  )١٨٣البقرة

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވިއްޖެއެވެ ނޭވެ
. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން  މީސްތަކުންގެ މައްޗަށްވެސް ފަރުޟުކުރެވުނު ފަދައިންނެވެ

".   ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ
ީޒާ ިފިނޮކްށިދުންނ. )5( ބަބުން އިންސާނާގެ ފަހެ ރޯދައިގެ ސަ ިއްނާސާނގެ ަޝުހަވުތގެ ަޣރ

. އެކަމުގެ ސަބަބުން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން އިންސާނާ  ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ކޮންޓޮރޯލުކުރެވެއެވެ
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. ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ދުރުހެލިވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  الْباَءةَ منكُم استطَاع منِ الشبابِ معشر "ياޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

،جوزتفَلْي هفَإِن رِ أَغَضصلْبل نصأَحجِ، ولْفَرل نمو لَم عطتسي هلَيمِ، فَعوبِالص هفَإِن اٌء" لَهއޭ މާނައީ: " )1(وِج
! ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން  ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާމީހާ، ފަހެ އޭނާ ޒުވާނުންނޭވެ

. އެހެނީހަމަކަށަރުން އަދި ، އެންމެބޮޑަށް ބެލުން ތިރިކޮށްދޭ އެކަމަކީ ކައިވެނިކުރާ ހުށިކަމެވެ
.އްކާތެރިކޮށްދޭ ޖިންސީ ގުނަވަން ރައެންމެބޮޑަށް  ކުރަން ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާމީހާ، އަދި ކައިވެނި ކަމެވެ
) އޭނާއަށްވާ  ފަހެ އޭނާގެ . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކީ (ރޯދަހިފުމަކީ މައްޗަށްވަނީ ރޯދަހިފުމެވެ

.(ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން އޭނާ ސަ   ލާމަތްކޮށްދޭނެ) އައްޑަނައެކެވެ
  

  ަމުހ ޯރަދއެިގ ުޙުކމް  رمضان

ރަމަޟާންމަހު ރޯދައަކީ ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތާއި، ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން ސާބިތުވާ 
.ގޮ   ތުގައި ވާޖިބު އަޅުކަމެކެވެ

.هللا މާތް 3  4  5  6   7  8  9    :  ;  ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  @  ?   >  =  <Z  ) :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! މާނައީ: " )١٨٣البقرة

ގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވިއްޖެއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން
". . އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ   މައްޗަށްވެސް ފަރުޟުކުރެވުނު ފަދައިންނެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  وأَنَّ اُهللا إِالَّ هإِٰل الَ أَنْ شهادة خمسٍ: علَٰى اِإلسالَم بنِي"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އިސްލާމްކަން މާނައީ: " )2("رمضانَ وصومِ ،الْبيت وحج ،الزكَاة وإِيتاِء ،ةالصالَ وإِقَامِ ،اِهللا رسولُ محمدا
. ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އަޅުކަންވެވުން  މެނުވީهللا  )1( އެއީ ބިނާވެގެންވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ

.  ގެ اهللاމުޙައްމަދުގެފާނީ  ،އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި ނަމާދު  )2(ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުން
 . .  )3(ޤާއިމުކުރުން .  )4(ޒަކާތްދިނުން ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުން."  )5(ގެފުޅަށް ގޮސް ޙައްޖުވުން

.   މިއެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان )1
  والنسائي. رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي )2
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ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  د اهللاطَلْحة بن عبيރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
އަރިހަށް އައިސް  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު 

. އޭ  ! هللاދަންނަވާފިއެވެ ފަރުޟުކުރެއްވި ރޯދައަކީ هللا އަހުރެންގެ މައްޗަށް މާތްގެ ރަސޫލާއެވެ
! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ރަމަޟާންމަހު ކޮބައިކަން އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވަ ބައްލަވާށެވެ

. ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފިޔަވައި އަހުރެންގެ މައްޗަށް އެހެން  ." ދެން އޭނާ ދެންނެވިއެވެ ރޯދައެވެ
. އެހެންނަމަވެސް ތިބާ ސުންނަތް  ރޯދައެއް ފަރުޟުވެގެން ވޭހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ނޫނެކެވެ

." ރޯދައެއް ހިފައިފިނަމަ    )1(ވަރަށްވެސް ރަނގަޅެވެ
ބިތުވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަކީ ވާޖިބު ބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން ޘާއަދި ދަންނަ

. އަދި އެކަމަށް  . އަދި އެއީ އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރުކުނެވެ އަޅުކަމެކެވެ
.އިންކާރުކޮށްފި މީހަކީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިވާ ކާފިރެކެ   ވެ

  

ން  ،ަމުހގެ މާތްަކމިާއ رمضان ލަުތުކގެ މާތްަކ ުހަގިއ ުކެރވޭ ެހޮޔަޢަމ   ެއަމ
. އެއީ ފުރަތަމަ  ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަހެވެ

. އެބާވައިލެއްވުން ބާވައިލެއްވުނީ ހަތްވަނަ އުޑުގައިވާ   ން އެންމެ اللَّوح املَحفُوظُބާވައިލެއްވުމެވެ
.  بيت العزةތިރީއުޑުގައިވާ  . މާތް لَيلَةُ القَدرއެކަން ހިނގީ އަށެވެ هللا ވިލޭރޭގައެވެ

 . o  n  m  l  k  j  i   h    r  q  p ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 zy   x  w  v  u  tsZ  ) :ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި މާނައީ: " )١٨٥البقرة

. އެއީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ތެދު ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަގެއް ކަމުގައްޔާއި، މަހެވެ
. ،ޙައްޤާއި ،ހިދާޔަތާއި ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން  ބާޠިލު ވަކިކޮށްދެނިވި ހެކިތަކެއް ކަމުގައެވެ

." ،އެމައްސަރުގައި (ރަށުގައި) ޙާޟިރުވެ ހުރެއްޖެ މީހާ   އެމައްސަރުގެ ރޯދަހިފާހުށިކަމެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެهللا މާތް އްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ރަމަޟާންމަސް އައި ހިނދު .  rرسول اهللا  ،ވިދާޅުވިއެވެ  شهر رمضانُ، جاَءكُم "قَدޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
كاربم ضراُهللا افْت كُملَيع ،هاميص حفْتت يهف ابوأَب ةنالْج غتولَق يهف ابويمِ أَبحلُّ الْجغتو يهف ،نياطيالش يهف 

                                                           
  رواه مالك يف املوطإ والبخاري ومسلم والنسائي. )1
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ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް މާނައީ: " )1(حرِم" فَقَد خيرها حرِم من شهرٍ أَلْف من خير لَيلَةٌ
. އެއީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ މައްސަރެކެ ވެ. އެމަހުގެ ރޯދަ ރަމަޟާންމަސް އަތުވެއްޖެއެވެ

ގައި ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް މައްސަރުފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. އެهللا ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މާތް
. އަދި ޝައިޠާނުން ކަސްތަޅުއެޅުވެއެވެ.  . އަދި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވެއެވެ ހުޅުވިގެންދެއެވެ

. އެރޭގެ ހެޔޮކަމުން ބޮއެމައްސަރުގައި އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން  ޑުވެގެންވާ ރެއެއްވެއެވެ
.   "މަޙުރޫމުވެއްޖެ މީހާ ހުރިހާ ހެޔޮކަމަކުން މަޙުރޫމުވެއްޖެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދިވެސް މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  ومردةُ الشياطني صفِّدت رمضانَ من لَيلَة لُأَو كَانت "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

،الْجِن غُلِّقَتو ابوارِ أَبالن فَلَم حفْتا يهنم ،ابب تحفُتو ابوأَب ةنالْج فَلَم لَقغا يهنم ،ابى بادنو :ادنا مي 
ياغرِ بيا أَقْبِلْ الْخيو اغبي رالش ،رِهللا أَقْصِقَاُء وتع نارِ مالن كذَلكُلِّ ِيف و "لَةމާނައީ:  )2(لَي
ނުލަފާ ޖިންނީންތައް ކަސްތަޅުއެޅުވެއެވެ.  ،ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަރޭ ވާހިނދު، ޝައިޠާނުންނާއި"

. ފަހެ އެއިން އެއްވެސް ދޮރެއް . އަދި  އަދި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވެއެވެ ނުހުޅުވޭނެއެވެ
. ފަހެ އެއިން އެއްވެސް ދޮރުކޮޅެއް ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވިގެންދެއެވެ
! (ހެޔޮކަންތަކާ)  . އޭ ހެޔޮކަންތަކަށް އެދޭ މީހާއެވެ އަދި ނިދާ އިއްވަވާ ބޭކަލަކު ނިދާ އިއްވަވާނެއެވެ

! އަދި އޭ ނުބައިކަންތަކަ ) ހުއްޓައިލާށެވެ! ކުރިމަތިލާށެވެ ! (ނުބައިކަންތައްތައް ކުރުން ށް އެދޭ މީހާއެވެ
) ކޮންމެ  ،هللاއަދި  . އަދި އެއީ (އެމައްސަރުގެ ނަރަކައިން މިނިވަންކޮށް މިންޖުކުރައްވާ ބަޔަކުވެއެވެ

".   ރެޔަކުއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދިވެސް މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ވި .  rرسول اهللا ދާޅުވިއެވެ  إِلَى ورمضانُ ،عةالْجم إِلَى عةُوالْجم الْخمس الصلَوات"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
އަނެއް  ،ހުކުރުނަމާދު، ފަރުޟުފަސްނަމާދާއިމާނައީ: " )3(الْكَبائر" تبنِاجت إِذَا بينهن مال مكَفِّرات رمضانَ

އަނެއް ރަމަޟާންމަހާ ހަމައަށް އެއީ، ބޮޑެތިފާފަތަކުން  ،އަށް، އަދި ރަމަޟާންމަސްހުކުރާ ހަމަ
. (އެބަހީ އެކަންތައްތަކުން ދުރުވެގެންވާނަމަ،  އެދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދިފާފަތަކަށްވާ ކައްފާރާއެކެވެ

"(.   އެދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދިފާފަތައް ފޮހެވިގެންދެއެވެ

                                                           
  .أمحد والنسائي والبيهقي وصححه األلباين رواه )1
   .وصححه األلباين خزمية ابن ورواه. الذهيب ووافقه وصححه، واحلاكم والبيهقي حبان وابن ماجة ابن هروا )2
  رواه أمحد ومسلم. )3
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. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  يغفَر أَنْ قَبلَ فَانسلَخ رمضانُ علَيه دخلَ رجلٍ أَنف "رغمޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"ހެވުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ފާފަތައް ފޮ ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ރަމަޟާންމަސް ވަދެމާނައީ: " )1(لَه
".   އެމައްސަރު ނިމިގެން ގޮސްފިކަމުގައިވާނަމަ އޭނާއަށް ނިކަމެތިކަން ހުއްޓެވެ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 .  އެވެ.އަންޞާރިއްޔަ އަންހެން ބޭކަނބަލަކަށް ޙަދީޘްކުރެއްވި rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ރަމަޟާންމަހުގައި މާނައީ: " )2(معي" حجةً أَو حجةً تقْضي رمضانَ ِيف عمرةً "فَإِنَّ
. ނުވަތަ ތިމަންކަލޭގެފާނާއެކު ކުރެވޭ ޙައްޖަކާ  ،ކުރެވޭ ޢުމްރާ ) ޙައްޖަކާ ހަމަހަމައެވެ (އަޖުރުގެ ގޮތުން
".   ހަމަހަމައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުهللا އަދި މާތް ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  من تقَدم ما لَه غُفر واحتسابا إِميانا رمضانَ صام "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"بِهސަވާބާއި އަޖުރަށް(هللا ،އީމާންވެހުރެމާނައީ: " )3(ذَن ( އެދޭ ޙާލު، ރަމަޟާންމަހުގެ  ގެ ޙަޟުރަތުން
." ،ރޯދަހިފައިފި މީހާ . އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހާ ކުދިފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ   ދަންނައެވެ

  

ަމުހ ޯރަދެއްއ ޫދޮކްށލުުމގެ  رمضان ަޝުރީޢ ެއްއވްެސ ުޢުޛަރކާ ުނލައި 
ަބިއަކން    ުނ

ބޮޑު ފާފައެކެވެ. ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ނުލައި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް
އަދި މުޅިއަހަރު އެރޯދަ ޤަޟާކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެރޯދައިގެ ފުރިހަމަ އަޖުރު އޭނާއަށް ޙާޞިލު 

 .   ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫއުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . . ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  رجالَن، أَتاَنِي إِذْ ناَئم أَناَ "بيناَރެން އަޑުއެހީމެވެ

 حتٰى فَصعدت لَك، سنسهلُه إِناَّ فَقاَالَ: أُطيقُه، الَ إِني فَقُلْت: اصعد فَقاَالَ: وعرا جبالً بِي فَأَتياَ بِضبعي فَأَخذَا

                                                           
  .رواه أمحد والترمذي وصححه األلباين )1
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود. )2
  وأصحاب السنن. رواه أمحد والبخاري ومسلم )3
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 ثُم النارِ، أَهلِ عواُء ٰهذَا قَالُوا: اَألصوات؟ ٰهذه ماَ قُلْت: شديدة بِأَصوات إِذَا بلِاجلَ سواِء في كُنت إِذَا
قطُلا فَإِذَا بِي انمٍ أَنبِقَو نيلَّقعم يبِهِماقرقَّقَةٌ بِعشم ماقُهدِسيلُ أَشت ماقُهدا أَشمقَالَ د قُلْت :نم ؤقَالَ الَِء؟ه :
މާނައީ: "އެއްރެއަކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އަވަހާރަފުޅު  )1(صومهِم" تحلَّة قَبلَ يفْطرونَ الَّذين هؤالَِء

) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދެމީހަކު އަތުވެއްޖެއެވެ.  ލައްޕަވައިގެން އޮނަވަނިކޮށް (ހުވަފެންފުޅުގައި
ން އުނދަގޫ ފަރުބަދައެއްގެ ފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުގައި ހިފައިގެން އަރަދެން އެދެމީހުން ތިމަންކަލޭގެ

! ކައިރިއަށް . އަރައިވަޑައިގަންނަވާށެވެ . ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ ފަހެ  އަތުވެއްޖެއެވެ
. ތިކަންކުރެއްވުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެ . ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދަންނަވައިފީމެވެ ވެ

. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނަމެން އެކަން ކަލޭގެފާނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ  އެދެމީހުން ދަންނަވައިފިއެވެ
 . ދެން އެފަރުބަދައިގެ މެދަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު އަރައިވަޑައިގެންފީމެވެ. ހުށީމުއެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު އިވިވަޑައިގެންފިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވަރުގަދަ އަޑުފަށްގަނޑެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
. އެއީ ކޮން އަޑުފަށްގަނޑެއް ހެއްޔެވެ؟  . އެއީ ނަރަކަ ދަންނަވައިފީމެވެ އެބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ

 . ދެން އެމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ގޮވައިގެން ހިނގައިގެންފިއެވެ. ވަންތަވެރިން ހޭރޭ އަޑުފަށްގަނޑެވެ
. ލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ފަހެ ކުއްލިއަކަށް ތިމަންކަ އެއުރެންގެ އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވިފައިވާ ބަޔެކެވެ

. އަދި އެމިޔަކަނިތަކުން ލޭފައިބަފައިބާ ހުއްޓެވެ.  ތިމަންކަލޭގެފާނު މިޔަކަނިތައް ވަނީ އިރައިލެވިފައެވެ
. މިއީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟  . މިބައިމީހުންނަކީދަންނަވައިފީމެވެ ރޯދަވީއްލާ  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

".   ވަގުތު ނުޖެހެނީސް ރޯދަވީއްލައި އުޅުނު މީހުންނެވެ
. "ހަމަކަށަވަރުން  -رمحه اهللا  -الذهيب  احلافظ އެއްވެސް ބައްޔަކާ ނުލައި  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. ޒިނޭކުރާ މީހަކަށްވުރެ އަދި ރާބުއިމުގައި  ،ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފި މީހާ ދަންނައެވެ
އޭނާ ނުބައިވެގެންވާކަން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ އަރިހުގައި ސާބިތުވެ  ،ހަކަށްވުރެދެމިހުންނަ މީ

. ! އޭނާގެ އިސްލާމްކަމާ ދޭތެރޭގައިވެސް އެބައިމީހުން ޝައްކުކުރެތެވެ.  ކަނޑައެޅިގެންވެއެވެ އަދިކިއެއްތަ
." )3(ކަމުގައްޔާއި ސޫފީއެއް )2(އަދި އޭނާއަކީ ޒިންދީޤެއް    )4(ކަމުގައިވެސް ދެކެތެވެ

  

                                                           
  .وصححه األلباين الكبري املعجم يف والطرباين واحلاكم والبيهقي خزمية وابن حبان وابن الكربى لسننا يف النسائي رواه )1
  އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންނުވާ މީހުންނެވެ. ،ގެ ރުބޫބިއްޔަތަށާއިهللاޒިންދީޤުންނަކީ  )2
 ،މީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޒީނަތެއް ދޫކޮށްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރާމީހުންނެވެ. އަދި އެބައިهللا ސޫފީންނަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކީ  )3

. ،ހުރިހާ މާތްކަމަކުން ޒީނަތްތެރިވެ   އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ޠާހިރުވެގެންވާ ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުންނެވެ
  .64 ص للذهيب الكبائر )4
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  ަމަހްށ ަހނުދެބލުން  رمضان
ރަމަޟާންމަސް ޘާބިތުވާނީ ހަނދު ފެނުމުންނެވެ. ޢަދުލުވެރި އެންމެ މީހަކަށް 

 . ވިލާތަކުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް ޘާބިތުވާނެއެވެ
ތިރީސް  ހަނދު ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަމަޟާންމަސް ޘާބިތުވާނީ ޝަޢުބާންމަހުގެނަމަވެސް 

  ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.
. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް އެކަލޭގެފާނު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  )1(بِصيامه" الناس وأَمر فَصامه، رأَيته، أَني r اِهللا رسولَ فَأَخبرت الْهِالَلَ الناس "تراَءىވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަށް ހަނދު : "މާނައީ ) ހަނދުބަލައިފިއެވެ މީސްތަކުން (ރަމަޟާންމަހަށް
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ރޯދައަށް  rرسول اهللا ފެނުނުކަމަށް  އަށް އަހުރެން ޚަބަރުދީފީމެވެ

". . އަދި މީސްތަކުންނަށްވެސް ރޯދައަށް ތިބުމަށް އަމުރުކުރައްވާފިއެވެ   ހުންނަވައިފިއެވެ
. هللا ދި މާތްއަ ހަމަކަށަވަރުން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  rرسول اهللا   )2("ثنيثَالَ الْعدةَ فَأَكْملُوا علَيكُم غُم فَإِنْ لرؤيته، وأَفْطروا لرؤيته صوموا"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. އަދި ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމާނައީ: " މީހުން ރޯދަހިފަން ފަށާށެވެ

. ފަހެ ވިލާގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަނދު ނުފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިރީސް  ޢީދުކުރާށެވެ
".   ހަމަކުރާށެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ޢަދުލުވެރި 
. އެކަމަކު ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު އެން މެ ފިރިހެނަކަށް ފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޘާބިތުވާނެއެވެ

. ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ  - رمحه اهللا  - އިމާމު ނަވަވީ  ޘާބިތުވާނީ މަދުވެގެން ދެމީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ
.ޝަރަޙާގައި  ރިހުގައި އަބޫޘައުރު ފިޔަވައި އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއެއްގެ އަ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

  ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދަށް އެންމެ މީހެއްގެ ހެކިބަސް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.
ފަހެ މިބޭކަލުންގެ މިރައުޔުގެ މައްޗަށް ގެންނަވާފައިވާ އެއްވެސް ދަލީލެއް ޞައްޙަވެގެން 

.  -رمحه اهللا  - ނުވުމާއެކު އިމާމު ޝައުކާނީ  މައްޗަށް މިކަމުގެ ނައިލުލް އައުޠާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ރަމަޟާންމަހުގެ އެއްވެސް ޞައްޙަ ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ނުވާތީ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ 

                                                           
 .وصححه األلباين رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان )1
 لنسائي.رواه أمحد والبخاري ومسلم وا )2
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އްވާލުމަހުގެ ހަނދަށް އެކެއްގެ ހެކިބަސް ފުއްދައިލި ފަދައިން އެކަމުގެ މައްޗަށް ޤިޔާސްކޮށް ޝަ
. އަދި ހަމައެހެންމެ  އެންމެ ރާވީއަކު ރިވާކުރާ ރިވާޔަތް ހަނދަށްވެސް އެކެއްގެ ހެކިބަސް ފުއްދައިލުމެވެ

. އެހެންކަމުން އެކަން އެދަލީލުކުރަނީ ހުރިހާ  އަޅުކަންތައްތަކުގައިވެސް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ
މަޤާމެއްގައިވެސް އެކެއްގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެވެ. އެއީ އެކެއްގެ ހެކިބަހުން ނުފުދޭނެކަމަށް 

. ދަލީލަކުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފި މަޤާމެއްގައި . މިސާލަކަށް މުދަލުގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ   މެނުވީއެވެ
  

ން    ެއިކ ަޤުއމަުތަކްށ ަހނުދގެ ަމްނިޒލަްތްއ ަތފުާތުވ
.  އެބަހީ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ހަނދު ފެނިފައި އަނެއްބައި ޤައުމުތަކަށް ހަނދު ނުފެނުމެވެ

ކޮންމެ ނެތެވެ. އެބަހީ ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރަޤެއް 
ޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ހުރިހާ ރަށެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށް ރޯދައަށް 

 . . rرسول اهللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ތިބުން ވާޖިބުވާނެއެވެ  لرؤيته "صوموا ގެ އަންނަނިވި ޙަދީޘެވެ
:  )1(لرؤيته" وأَفْطروا . އަދި ހަނދު "މާނައީ ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފަން ފަށާށެވެ

." ފަހެ މިޙަދީޘުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައި އެވަނީ އުއްމަތުގެ ހުރިހާ  ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން ޢީދުކުރާށެވެ
. އެބަހީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަ  ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސްހަނދު  ،ށް ކޮންމެ ތަނަކުހުރެމުސްލިމުންނަށެވެ

.   އެއީ ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ހަނދު ފެނުމެވެ
 މިބޭބޭކަލުން -  اهللارمحهم  -  إسحاق ،އާއި سامل ،އާއި القاسم بن حممد ،އާއިعكْرِمة 
އެބަޔެއްގެ  ،ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިން ވަކިވަކިން އެޤައުމަކަށް ހަނދުބަލައި ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި

. އަދި އެއްޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފެންނަ ހަނދަށް  އެބަޔަކު ރޯދަހިފުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
. ޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރިން ރޯދަހިފުން ލާޒިމެއްހަނދަށް އަނެއް ޙަނަފީ  ،ފަހެ ޝާފިޢީ މަޛުހަބާއި ނޫނެވެ

 . އިވަނީ އަންނަނިވި މިބޭކަލުން ދަލީލު ނަންގަވާފަމަޛުހަބުގައިވެސް ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ
.   ބަސްފުޅުންނެވެ

. "އަހުރެން  -رمحه اهللا  - كريب  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަދި އަހުރެން ޝާމުގައި ހުއްޓައި ހުކުރުދުވަހެއްގެ ރޭ އަހުރެންނަށް  ،ޝާމުކަރައަށް އަތުވެއްޖައީމެވެ

ދެން ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުކޮޅު އަހުރެން މަދީނާއަށް . ރަމަޟާންމަހުގެ ހުޅެވިހަނދު ފެނިއްޖެއެވެ
. ފަހެ ޢަބްދު . ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަނދު ޢައްބާސް އަހުރެންނާ ސުވާލުކުރައްވައި ބުނުهللا އައީމެވެ ފިއެވެ

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي. )1
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. އެކަލޭގެފާނު ފެނުނީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ؟  . ހުކުރުދުވަހުގެ ރެއެވެ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
. ތިބާ .ހަނދު ދުށިންހެއްޔެވެ؟ އަ ވިދާޅުވިއެވެ . އާދޭހެވެ އަދި  ހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ

. އަދި އެބައިމީހުން ރޯދަހިފަންމީސްތަކުންވެސް ދުއްޓެ . އަދި މުޢާވިޔަތުގެފާނުވެސް  ވެ ފެށިއެވެ
. . އަހުރެމެންނަށް ހަނދުފެނުނީ هللا ފަހެ ޢަބްދު ރޯދަހިއްޕެވިއެވެ ބުނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ ތިރީސް ހަމަވަންދެން ނުވަތަ ޝަހޮނިހިރުދުވަހު އްވާލުމަހުގެ ހަނދު ފެންނަންދެން ގެ ރެއެވެ

. ދެން އަހުރެމެން ރޯދަހިފާނަމެވެ. މުޢާވިޔަތުގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް  އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
ވާނަންތޯއެވެ؟ އަދި އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވަން ފެއްޓެވި ފެއްޓެވުމަކަށް ކަލޭގެފާނު ނުބައްލަ ،ހަނދަކަށް

! هللا ފަހެ ޢަބްދު . އާނއެކެވެ  އަހުރެމެންނަށް rرسول اهللا ބުނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ
އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައްކުރުމަށެވެ. (އެބަހީ އެބަޔެއްގެ ހަނދަށް އެބަޔަކު 

"(.    )1(ޢަމަލުކުރުމަށެވެ
. އެންމެރަނގަޅު ގޮތަކީ  އިގަ الم"الس لُب"س  - رمحه اهللا  - األمري الصنعاين  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެޤައުމަކަށް ފެންނަ ހަނދަށް އެޤައުމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އެޤައުމުގެ ކައިރީގައިވާ ޤައުތަކުގެ 
.   އަހުލުވެރިން ޢަމަލުކުރުމެވެ

ބަޔާންވެ އެދިޔައީ މިމައްސަލާގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ރައުޔުތަކުގެ ތެރެއިން 
.އެންމެ މަޝް   ހޫރު ތިންރައުޔެވެ

.  "نيل األوطار" -رمحه اهللا  - اإلمام الشوكاين  رسول اهللا ޙުއްޖަތްވަނީ ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
r ުޢަބްދ . . هللا ކުރެއްވި އަމުރުފުޅުގައެވެ  rرسول اهللا ބުނު ޢައްބާސްގެ އިޖުތިހާދުގައެއް ނޫނެވެ

.  )2(لرؤيته" واوأَفْطر لرؤيته "صوموا އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ހަނދު ފެނުމުން މާނައީ: "މިފަދައިންނެވެ
 ". . އަދި ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން ޢީދުކުރާށެވެ هللا ޢަބްދުތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފަން ފަށާށެވެ

ބުނު ޢައްބާސް ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ މިބަސްފުޅުން އެކަލޭގެފާނަށް ވިސްނިވަޑައިގަތް ގޮތެވެ. 
. އެހެންކަމުން އެހެނެއް ކަމަކު މިޙަދީޘުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައި އެވަނީ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށެވެ

 އެއޮތީހަނދު ފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް ، ތަނެއްގައިހުރެ ކޮންމެ ،މީހަކަށް މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ
  ވެ.މުސްލިމުންނަށް ހަނދު ފެނިފައެ

  
  

                                                           
  والنسائي. رواه أمحد ومسلم والترمذي )1
 رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي. )2
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ުކުރން    ަފލަކީ ޙާިސުބްނ ަހނުދ ޘިާބުތ
ފަލަކީ ޙިސާބުން ހަނދު ޘާބިތުކުރުން  ،ރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައިޖުމްހޫ

. އެއީ މީސްތަކުންނަށް އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޖެހިއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ  ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
. އެހެނީ އެޢިލްމު ލިބިފައިވަނީ މަދު  މީސްތަކުންނަށް އެކަން ވެގެންދާނީ ވަރަށްބޮޑު ދަތިކަމަކަށެވެ

.ބަ އަދި ޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް ކަމެއް އުނގަންނައިދެނީ މީސްތަކުންގެ  ޔަކަށް ކަމަށްވާތީއެވެ
 .   ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަށް އެކަން އެނގޭ ގޮތަށެވެ

ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ މީހުންނަށް އެޢިލްމުން ހަނދު هللا ފަހެ ފަލަކީ ޢިލްމަށް މާތް
.  سريج ابنޘާބިތުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާކަމަށް  މިކަލޭގެފާނުގެ ގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރެވިފައިވެއެވެ

 މިފަދައިން لَه" "فَاقْدرواހަނދުބެލުމަށް އައިސްފައިވާ ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ދަލީލަކީ 
. އައިސްފައިވުމެ ގެ އަރިހުގައި މިޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ "ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހަނދު  سريج ابنވެ

." އަދި  އިވާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދު އިންފޮރުވިއްޖެ ކަމުގަ ހިސާބު ކަނޑައަޅާށެވެ
. މިޢިބާރާތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައި އެވަނީ ފަލަކީ ޢިލްމަށް  هللا މާތްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އަދި   "ތިޔަބައިމީހުންގެ العدة" "فَأَكْملُواބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ މީހުންނަށެވެ
) ހަމަކުރާށެވެ."  މައްޗަށް ހަނދު ފޮރުވިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޢަދަދު (އެބަހީ ތިރީސް

މިޢިބާރާތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވިފައި އެވަނީ ، ގޮތުގައި ވިދާޅުވާ سريج ابنމިފަދައިން އައިސްފައިވެއެވެ. 
.ޢާން އަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ  قُتيبة ابن ،އަށާއި اهللا عبد بن مطَرفއަދި ހަމަ މިރައުޔު  މުންނަށެވެ

 .   ކަމަށްވެސް ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. އެއްޙަދީޘުން އަނެއްޙަދީޘް ތަފްސީރުކުރެވުމުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅިފައި  ދަންނައެވެ

. ވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބަލައިލުން މުހިންމިބާބުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ،އޮތްއިރު ފަލަކީ  سريج ابنމެވެ
 "فَإِنْއެޢިބާރާތް ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި  ،ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކަމަށް ވިދާޅުވާ ޚިޠާބަށް ބަލައިލާއިރު

يأُغْم كُملَيوا عرفَاقْد لَه "نيއެބަހީ "ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހަނދު  ثَالَث . މިފަދައިން އައިސްފައިވެއެވެ
."  ފޮރުވިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މައްސަރުގެ ޢަދަދު ތިރީސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާށެވެ

ފަހެ މިރިވާޔަތުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ފަލަކީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚިޠާބު ޚާއްޞަވެގެން 
. އަދިކިއެ ! ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ޢާންނުވާކަމެވެ .އްތަ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް މުވެގެންވާ ކަމެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އަ .  rرسول اهللا ބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  "صومواޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  25  

هتيؤروا لرأَفْطو ،هتيؤرفَإِنْ ل غُم كُملَيلُوا عةَ فَأَكْمدالْع "نيހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން މާނައީ: " )1(ثَالَث
. ފަހެ ވިލާގެ ސަބަބުން ރޯދަހިފަން ފަށާށެ . އަދި ހަނދު ފެނުމުން ތިޔަބައިމީހުން ޢީދުކުރާށެވެ ވެ

 ". ގައި އަދި އަންނަނިވި ޙަދީޘުތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަނދު ނުފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިރީސް ހަމަކުރާށެވެ
އި ނުލެވޭނެކަން ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގަ އަދި ފުއްދައެއް މަކުންލަކީ ޢިލްމުން ހަނދު ޘާބިތުކުރުފަ

 . ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްބަޔާންވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  تفْطروا والَ الْهِالَلَ اترو حتى تصوموا "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުން ށް ހުޅެވިހަނދު ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންނަމާނައީ: " )2(تروه" حتى
. އަދިހަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުޅެވިހަނދު ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެން  ރޯދަހިފަން ނުފަށާ ހުށިކަމެވެ

". ފަހެ ހަނދު ފެނުމުން ރޯދަހިފަން ފެށުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމަކުން  ތިޔަބައިމީހުން ޢީދުނުކުރާ ހުށިކަމެވެ
! ހަނދު ފެނުމަކާ ނުލައި ރޯދަހިފަން ފެށުން އެވަނީ އެކަލޭގެ . އަދިކިއެއްތަ ފާނު ފުއްދައެއް ނުލެއްވިއެވެ

. ޝައްކެއްވެސްނެތް ގޮތުގައި ފަލަކީ ޙިސާބުން ހަނދު ޘާބިތުކޮށް ރޯދަހިފަން  މަނާވެސް ކުރައްވާފައެވެ
 .   ޘުން މަނާކުރައްވާފައެވެ.އެކަން އެވަނީ ޙަދީފެށުމަކީ ހަނދު ފެނުމަކާ ނުލައި ރޯދަހިފަން ފެށުމެވެ

. އަދި  ހަމަކަށަވަރުން ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމަށް ޝަރީޢަތުގައިވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ
. އެއީ ރަމަޟާންމަހުގެ  އެމަހުގެ ފެށުމާއި ނިމުން ކަނޑައެޅުމަށްވަނީ މަގެއް ޝަރުޢުކުރައްވާފައެވެ

 . އެވަރަކުން ފުއްދައިލެއްވީކީވެސް  ޢަތުގައިއަދި ޝަރީހަނދާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ލޮލަށް ފެނުމެވެ
! ޙިސާބުގެ  . އަދިކިއެއްތަ . ނޫނެވެ ފަހެ ފަންނު އެމަގަށް ވެއްދުން އެއްފަރާތްކޮށް ދުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް  ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ޙަދީޘް rرسول اهللا   مرةً يعنِي: كَذَا،وٰه كَذَاٰه الشهر نحسب، والَ نكْتب الَ أُمـيةٌ أُمةٌ "إِناކުރެއްވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަކީ އުއްމިއްޔަ އުއްމަތެކެވެ. މާނައީ: " )3(ثَالَثني" ومرةً وعشرِين تسعةً

. ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދުވަނީ މިފަދައިންނެވެ.  ހިސާބުޖަހައި ،އަހުރެމެން ލިޔެ ނޫޅެމުއެވެ
". . އަދި ބައެއްފަހަރު ތިރީހެވެ . އެބަހީ ބައެއްފަހަރު ނަވާވީހެވެ ފަހެ މިވާހަކަ  އަދި މިފަދައިންނެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެބަޔާންކުރެއްވީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައިގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރައްވަމުންނެވެ. 
ހެންކަމުން މިއިން އެނގޭ އެއްޗަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފެށުމާއި ނިމުން ކަނޑައެޅުމުގައި ފަލަކީ އެ

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي. )1
  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )2
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. )3
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. އަދި މީސްތަކުންގެ ކިބައިން  ޙިސާބުން އިސްތިދުލާލުކުރުމަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ
.ވެސް ނުމެނޫންމެއެއެދެވިގެންވާ ކަމެއް   ވެ

ގުތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މުސްލިމުން ފަލަކީ ނަމާދުވަދެން އުފެދިގެންދާ ސުވާލަކީ 
ރަމަޟާންމަހުގެ ފެށުމާއި ނިމުން ކަނޑައެޅުމަށް ފަލަކީ ޙިސާބަށް  ،ޙިސާބަށް ބަރޯސާކޮށްފައިވާއިރު

. ރަމަޟާންމަހުގެ ފެށުމާއި ނިމުން ކަނޑައެޅުމަށް ބަރޯސާ ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟  ދަންނައެވެ
ރުން ޞައްޙަނުވި ސަބަބަކީ އެކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި މަގެއް ފަލަކީ ޙިސާބުން އިސްތިދުލާލުކު

. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދުވަގުތުތައް  ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވާތީއެވެ. އަދި އެއީ ހަނދު ލޮލަށް ފެނުމެވެ
. ފަހެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީނަމަ ފަލަކީ ކަނޑައެޅުމަށް  ޝަރީޢަތުގައި މިމަގު ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނެތެވެ
.ޙިސާބުން އެ   ވަގުތުތައް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެއް ނުވީހެވެ

  

  ޯރަދއިގެ ުރުކްނތައް 
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ރޯދައިގެ ޙަޤީޤަތް ބިނާވެގެންވަނީ ދެރުކުނެއްގެ 

: . އެއީ   މައްޗަށެވެ
ަގތްުނ. )1( .هللا މާތް ިނަޔތް k  j  i  h  n   m  l ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

oZ  )އަށް ޚާލިޞްކުރާ ޙާލު، އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށް هللاއަޅުކަން މާތްއީ: "މާނަ )٥نة: البي
." ފަހެ އަޅުކަން މާތް އަށް ޚާލިޞްކުރެވޭނީ هللاމެނުވީ މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ

 .   އެއަޅުކަމެއްގެ ނިޔަތުންނެވެ
. އެهللا މާތް ކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  )1(نوى" ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنِّيات اَألعمالُ "إِنماޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްމެވަނީ މާނައީ: " ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ޞައްޙަވެގެންވަނީ ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ

."އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެކެ   ވެ
. އެއީ ކަމެއް  . ދުލުން ކިޔޭ ކިޔުމެއް ނޫނެވެ ދެންފަހެ ނިޔަތަކީ ހިތުގެ ޢަމަލެކެވެ

. ދީނީ ޢަމަލަކަށް ނިޔަތްގަތުމަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ އެންމެހާ ޝުޢޫރުތަކެއް ކުރުމަށް  ގަސްތުކުރުމެވެ
.އަށްޓަކައި އަދާކުރުމަށް ގަސްތުކުރުهللاއެޢަމަލު ޚާލިޞްގޮތުގައި  ،ހިތުން ފޮހެލައި ފަހެ ދުލުން  މެވެ

                                                           
  .والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رواه أمحد )1
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. އަދި ނިޔަތުގެ ގޮތުގައި ކިޔާނެ  ނިޔަތް ކިޔުމަކީ ޝަރީޢަތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޘާބިތުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ
ރޯދައަށް ހުރުމުގެ ވަކިޚާއްޞަ ލަފުޒެއްވެސް ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

. އަދި ހާރުނުކެއަސް ރޯދަގެއްލޭ ހުރިހާ ކަމަކުން ގަސްތުގައި ރޭގަނޑު ހާރުކައިފި މީހާ ނިޔަތްގަނެފިއެ ވެ
. ނިޔަތްގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.  ދުވާލު ދުރުވެ ހުރުމަށް ގަސްތުކޮށްފި މީހާ ނިޔަތްގަނެފިއެވެ

އަދި ނިޔަތުގެ ގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ޢިބާރާތެއް ހިތަށް އެރުވުންވެސް ޝަރުޠުވެގެން ނުވެއެވެ. 
.ލުވާ ގޮތަށް އެކަންކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމުން އަޅުކަމުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞި   އެރުކުން ޙާޞިލުވީއެވެ

: . އެއީ   ދެންފަހެ ނިޔަތުގައި ޝަރުޠުވެގެންވާ ތިންކަމެއްވެއެވެ
)1( تيِيبަގތްުނ. :الت ެތްއަގިއ ިނަޔތް ޑުގެ ަވުގ ނ ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ރޭގަނޑުގެ ކޮންމެ  ޭރަގ

 . ގެފާނުގެ ކިބައިން  حفْصةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްވަގުތެއްގައި ނިޔަތްގަތަސް ފުދޭނެއެވެ
. . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ  قَبلَ الصيام يبيت لَم "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ހާ ރޭގަނޑު ރޯދައަށް ނިޔަތްނުގެންފި މީ ،ފަތިސްވުމުގެ ކުރިންމާނައީ: " )1(لَه" صيام فَالَ الْفَجرِ،
". . ފަހެ އޭނާގެ ރޯދަ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ . ދެންފަހެ  ދަންނައެވެ މިއީ ފަރުޟުރޯދައިގެ ވާހަކައެވެ

ރޯދަގެއްލޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްހުރި ޙާލު، ދުވާލު  ،ސުންނަތްރޯދަ ދަންނައެވެ. ފަތިސްފަހުން
. ން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިهللا މާތް ނިޔަތްގަތަސް ފުދޭނެއެވެ
. ވަޑައިގަންނަވައި  rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް  އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 .  "ކަނބުލޭގެ އަތްޕުޅުގައި ކާއެއްޗެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟" شيٌء؟" عندكُم "هلْވިދާޅުވިއެވެ
 ! . ނޫނެކެވެ .  ނުއެކަލޭގެފާތިމަންކަމަނާ ދަންނަވައިފީމެވެ  صائم" إِذًا "فَإِنيޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   )2("އެހެންވިއްޔާ ތިމަންކަލޭގެފާނު މިހުންނެވީ ރޯދައަށެވެ
 ކަމުގައިތްރޯދައަށް ދުވާލު ނިޔަތްގަންނަގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސުންނަ

.  ،ވާނަމަ رمحه اهللا  - އިމާމު އަޙުމަދު  އަދިމެންދުރުނަމާދުގެ ކުރިން ނިޔަތްގަތުން ޝަރުޠުވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން  - ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ނިޔަތްގަތަސް ފުދޭނެކަމަށެވެ

. އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުން  އެއްވެސް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
  ވަޑައިގަތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ. ހެނދުނު rرسول اهللا ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހަށް 

)2( نيِيعނޑެައޅްުނ.  :الت އެހެނީ ރޯދައިގެ އެތައްބާވަތެއް ވެއެވެ.  ޯރަދއިގެ ބާަވތް ަކ
އޭގެތެރޭގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައާއި، ކައްފާރާގެ ރޯދައާއި، ނަދުރުގެ ރޯދައާއި އަދި ސުންނަތްރޯދަ 

                                                           
  .وصححه األلباين رواه النسائي والبيهقي والدارقطين )1
  وأبو داود. رواه أمحد ومسلم وابن خزمية )2
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. . ޙަދީޘްކުރެއްވިއެ rرسول اهللا  ހިމެނެއެވެ  )1(نوى" ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنِّيات اَألعمالُ "إِنماވެ
. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްމެވަނީ މާނައީ: " ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ޞައްޙަވެގެންވަނީ ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ

".   އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ
)3( اركْرުކާރުރުކުރްނ. :الت  ންމެރޯދައަކަށް ވަކިން ނިޔަތްގަތުމެވެ.އެބަހީ ކޮ ިނަޔތް ަތ

ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެރޯދައަކަށް ވަކިން ނިޔަތްގަންނަން 
. މުޅި . ޖެހޭނެއެވެ  -رمحه اهللا  -އިމާމު މާލިކު  ރަމަޟާންމަހަށް އެއްނިޔަތަކުން ނުފުދޭނެއެވެ

. ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުޅި ރަމަޟާންމަހަށް އެ އެހެންނަމަވެސް ޝަރުޢީ އްނިޔަތުން ފުދޭނެ ކަމަށެވެ
. އަދި މިބަޔާންވެދިޔަ  ،ޢުޛުރަކާހުރެ ރޯދަ މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ އަލުން ނިޔަތް އާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

. މިދެރައުޔުގެ ދަލީލަކީވެސް  - رمحه اهللا  -ދެގޮތަށް އިމާމު އަޙުމަދު  ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ބުއްދީގެ ދަލީލެ ކެވެ

. އަދި  . އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރޯދައަކަށް ވަކިން ނިޔަތްގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ ރޯދައަކީ ވަކި އަޅުކަމެކެވެ
ވާ ގޮތުގައި ނަމާދު މުޅި ރަމަޟާންމަހަށް އެއްނިޔަތުން ފުދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަ

. އެހެންކަމުން އެއްނިޔަތުން ފުދޭނެއެވެ.   ފަދައިން މުޅި ރޯދަމަހަކީ އެއްއަޅުކަމެވެ
ޮއްއިސްއޖަ  )2( ޭ ަފޖުުރީލްއުސެރ އުިރ ްނ ުއަމްށ ާދްނެދްނ ޯރަދ ގްެއލ ެއްނމެހާ ަކަމކު

ުރްނ. . هللا މާތް ެއްއިކބާެވުހ K  J  I  H   G  F  E  D  C  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
L       UT  S   R  Q     P  ON  MZ  ) :ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުން ފަޖުރުގެ މާނައީ: " )١٨٧البقرة

. ދެން ރޭގަނޑާ ހަމައަށް (އެބަހީ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން  ކައިބޮއިހަދާށެވެ
".   އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް) ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ

  

  ަމުހގެ ޯރަދ ވާޖިުބެވގްެނވާ ީމުހން  رمضان ެއްއގެ ަމްއަޗށް ެއަބ 
ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރި، ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުންހުރި، ބާލިޣުވެފައިވާ، ބުއްދި 

) ޙައިޟާއި،(އައަދި ސަލާމަތުންހުރި،  ނިފާސުން ޠާހިރުވެހުރި ކޮންމެ  ންހެނެއް ކަމުގައިވާނަމަ
މަތުގެ ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށް އުން ރޯދަ ރަމަޟާންމަހުގެމުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް 

.   އިޖުމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
                                                           

  .والنسائي وابن ماجه رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي )1
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ކާފިރުންނާއި، މަޖުނޫނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، 
 ހަށިގަނޑުގެ އާރާއި ބާރު ކެނޑިފައިވާ މުސްކުޅިންނާއި، ނިފާސްވެރިންނާއި، ،ޙައިޟުވެރިންނާއި

މާބަނޑުމީހުންނާއި، ކިރުމައިންނާއި މިއެންމެންނަކީ އެބައެއްގެ މައްޗަށް ރޯދަ ވާޖިބުވެގެން ނުވާ 
  މީހުންނެވެ.

  

  ކާިފުރްނާނިއ ަމޖުޫނުންނގެ ޯރދަ 
ރޯދައަކީ ދީނީ އަޅުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމު ނޫން ބަޔަކަށް އެކަން ވާޖިބެއް 

. އަދި އެބައިމީހުން ރޯދަހިފިޔަ . ނުވާނެއެވެ ދެން މަޖުނޫނުން ދަންނައެވެ. ސް ރޯދައަކަށް ނުވާނެއެވެ
. އަދި އެބައިމީހުން  . އެބައިމީހުންނަކަށް ރޯދައެއް ނުވެއެވެ އެބައިމީހުންނަކީ ޣައިރު މުކައްލަފުންނެވެ

ތަކުގައި ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރާކަށް ވިޔަސް ބުއްދިފިލައިދިޔަ ދުވަސް ފަހުން ރަނގަޅުވި ކަމުގައި
.މެނެނުމެޖެހޭ . އެކަލޭގެފާނު هللا ފަހެ މާތް އެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  وعنِ يستيقظَ، حتٰى الناَّئمِ عنِ: ثَالَثَة عن الْقَلَم "رفعޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
بِيٰى الصتح ،ملتحنِ يعالْ ونونجٰى متح "قيفމާނައީ: "ތިންމީހެއްގެ ކިބައިން ގަލަންވަނީ  )1(ي

 (. . (އެބަހީ އެތިންމީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ނުލިޔެވޭނެއެވެ އެއީ ނިދާފައިއޮތް މީހާ އުފުލިފައެވެ
. އަދި މޮޔަމީހާ ބުއް . އަދި ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޣުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ ދި ހޭލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

 ". . މިބައިމީހުން ހޭއެރުމުން ފާއިތުވިއައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެ  ދެން ހޭނެތޭ މީހުން ދަންނައެވެ
.ރޯދަތައް ޤަޟާކުރަން  މިބައިމީހުންގެ  ،އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޖެހޭނެއެވެ

  ކިބައިން ފާއިތުވި ނަމާދުތައް ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
  

ްއޖާގެ    ޯރދަ  ުކޑުަކ
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ރަމަޟާންމަހުގެ 
. ފަހެ  ރޯދަ ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ. ދަލީލު އިސްވެދިޔަ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

ރޯދައަށް ބޭތިއްބުން  އިމާމު އިބުނު ސީރީނާއި އިމާމު ޒުހުރީފަދަ ބައެއް ތާބިޢީ ބޭކަލުން ކުޑަކުދިން
މުސްތަޙައްބު ކަމެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

                                                           
  .سائي وصححه األلباينوالن والترمذي رواه أمحد وأبوداود )1
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އެކުދިންނަށް ރޯދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ އެކަމަށް އެކުދިން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ރޯދައަށް 
.އެކުދިންނަށް ތިބުމަށް   ނަމާދަށް ޤިޔާސްކޮށް ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންއަދި  އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ

. ގެ  معوذ بنت ربيعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އެއީ ހަތްއަހަރުން މަތީ ޢުމުރުފުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
.  ކިބައިން . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  ، rرسول اهللا ޢާޝޫރާ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ރިވާވެގެންވެއެވެ

. "ރޯދައަށް ހުރި ޙާލު،  ބޭކަލަކު ފޮނުއްވައިބޭކަލުންގެ އަވަށްތަކަށް  އަންޞާރިއްޔަ އިޢުލާނުކުރެއްވިއެވެ
. އަދި ރޯދައަށް ނުހުންނަ ޙާލު،  މިއަދު ހެނދުންކޮށްފިމީހާ ފަހެ އޭނާގެ ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާ ހުށިކަމެވެ

) އި ހެނދުންކޮށްފިމީހާ ފަހެ ދުވަހުގެ ބާކީއޮތް ބަ ." ރިހަމަކުރާ ފު(ރޯދައަށް ނުހުންނަޙާލު ހުށިކަމެވެ
. އަދި އަހުރެމެންގެ ކުޑަކުދިންވެސް  ފަހެ އެއަށް ފަހުގައި އަހުރެމެން އެރޯދަހިފާ ކަމުގައި ވީމުއެވެ

 . އަދި އެކުދިންނަށް ކަފައިން ކުޅޭ އެއްޗެހި ހަދާފައި އަހުރެމެން މިސްކިތަށް ރޯދައަށް ބައިތިއްބަމުއެވެ
. ފަހެ އެކުދިން ކާއެއްޗަކަށް  ރޮއިހަދަން ފަށައިފިނަމަ އެކުޅޭ އެއްޗެހި އެކުދިންގެ އަތަށް ދަމުއެވެ

". . އެއީ ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު ޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ    )1(އަހުރެމެން ދެމުއެވެ
  

ިއ ނިޑފައިވާ މްުސކުިޅްނގެ ޯރދަ  ،ަހށިަގނޑުގެ އާާރ   ބާުރެކ
ފިދުޔަދިނުން  އޭގެބަދަލުގައި އަދި ،ދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވާފަހެ މިބައިމީހުންނަކީ ރޯ

. އެކަމަކު މިބައިމީހުންނަށްވެސް އެންމެހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ކިރިޔާވެސް  ވާޖިބުވެގެންވާ މީހުންނެވެ
. މާތް . هللا ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ރޯދަހިފުމެވެ R  Q    T  S   ] ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  f   e  d  cb   a  `  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  UZ  ) :١٨٤البقرة( 
ވޭނާއެކު ރޯދަހިފޭ މީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ފިދުޔައެއްގެ ގޮތުގައި (ކޮންމެ  ،ތަކުލީފާއިމާނައީ: "

 . ) މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމެވެ ) އިތުރަށް ރޯދައެއްގެ ބަދަލުގައި ފަހެ (މިސްކީނަކަށް ފުދޭވަރަށްވުރެ
. . އަދި (ތަ ދީފިމީހާ ދަންނައެވެ ކުލީފާއި ވޭނާއެކުވެސް) ފަހެ އެގޮތް އޭނާއަށް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ

 . އެކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންބޮޑެވެ
". ރޯދަހިފޭ މީހުން" ގެ މުރާދަކީ ހަށިގަނޑުގެ  ،މިއާޔަތުގައި "ތަކުލީފާއި ވޭނާއެކު އެނގޭނަމައެވެ

ބުނު ޢައްބާސް هللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا އާރާއި ބާރުކެނޑިފައިވާ މުސްކުޅިންކަމަށް މާތް

                                                           
  وابن خزمية. رواه البخاري ومسلم والبيهقي وابن حبان )1
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. .  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އެބައިމީހުން ކޮންމެ ރޯދައެއްގެ ބަދަލުގައި މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމުން ފުދޭނެއެވެ
.ށްލި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރާކަށް ނުއަދި ދޫކޮ   ޖެހޭނެއެވެ

ޢުމުރު މުޅި ،ނުކުރެވޭ ބައްޔެއްގައި އޮންނަ މީހާއާއި ކަމަށް އުއްމީދު ފަހެ ރަނގަޅުވާނެ
ދޫކޮށްލި  ދޫކޮށްލައި، ވެސް ރޯދަދިރިއުޅުމުގެ ބުރަމަސައްކަތެއްގައި ހޭދަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ މީހާ

ކޮންމެ ރޯދައެއްގެ ބަދަލުގައި މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމުން ފުދޭނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
.   އެއީ މުސްކުޅިންގެ މައްޗަށް ޤިޔާސްކުރައްވާފައެވެ

  

ޑީުމހާއާިއމާބަ    ިކުރަމިއީމހާގެ ޯރދަ  ،ނ
ހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ ރޯދަ ކިރުމައިމީހާ ،މާބަނޑުމީހާއާއި

ދޫކޮށްލުން ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ  ނުވަތަ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރޯދަ ،ބިރަށް
. . އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘުގެ މިކަމުގައި ޢިލްމުވެރި ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ ންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތެވެ

 . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  الكَعبِي ماَلك بن أَنسރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްމައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  عنِ الصالة شطْر وضع وجلَّ عز اَهللا "إِنَّޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " )1(والْمرضعِ" والْحبلَى، الْمرِيضِ، عنِ الصيام أَوِ الصوم ووضع الْمسافرِ،
. (އެބަހީ هللا ދަތުރުވެރިޔާއަށް ނަމާދުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މާތް ވަނީ މާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ

.) އަދި ބަލިމީހާއަށާއި، ހަތަރުރަކުޢަތުގެ ނަމާދު ޤަޞްރުކު ރުމުގެ ހުއްދަވަނީ ދެއްވާފައެވެ
. ވަނީ މާފުކޮށްހާއަށާއި، ކިރުމައިމީހާއަށް ރޯދަމާބަނޑުމީ ދެން މިދެމީހުން ފަހުން ރޯދަ  "ދެއްވާފައެވެ

. ،ޤަޟާކުރުމާއި    ފިދުޔަދިނުމާ މެދުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ
ވިދާޅުވާ  عبد اهللا بن عمر ،އާއި عبد اهللا بن عباسންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އެދެބޭކަލުهللا މާތް

ކިރުމައިމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ  ،މާބަނޑުމީހާއާއި ގޮތުގައި،
ނީ އެދެމީހުން ޖެހޭއަދި ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  ،ބިރަށް

. މިދެބޭކަލުންގެ މިފަތުވާއަކީ މުސްކު . ރޯދަ ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ޅިމީހާގެ މައްޗަށް ފިދުޔަ ދޭށެވެ
. ޤިޔާސްކުރައްވައި   އެދެބޭކަލުންގެ އިޖުތިހާދުން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާއެކެވެ

ނަޚަޢީއާއި، އިމާމު އައުޒާޢީއާއި،  އިމާމު ޙަސަނުލް ބަޞަރީއާއި، އިމާމު އިބްރާހީމުއް
މާބަނޑުމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިބޭބޭކަލުން މާމު އަބޫޙަނީފާއާއި އި

                                                           
  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبوداود والنسائي وابن ماجه )1
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އަދި ކިރުމައިމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން  ،ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް
ރޯދަތައް ޤަޟާކުރާށެވެ. ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދޫކޮށްލި 

.   ފިދުޔަދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
މާބަނޑުމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް  ،އިމާމު މާލިކު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި

ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދޫކޮށްލި ރޯދަތައް 
. އެ . ފިދުޔަދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ކިރުމައިމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް  ކަމަކުޤަޟާކުރާށެވެ

ރޯދަ  އަދި ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރަށް ވިޔަސް ،ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ވިޔަސް
. އަދި ކޮންމެ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މިދެޙާލަތުގައިވެސް އޭނާ ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލި ރޯދަތައް ޤަޟާވެސް ކުރާށެވެ
. ރޯދައަކަށް މީ      ސްކީނަކަށް ކާންވެސް ދޭށެވެ

އަދިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ، އިމާމު އަޙުމަދާއި، އިމާމު ޝާފިޢީއާއި
ކިރުމައިމީހާ ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމުގެ  ،މާބަނޑުމީހާއާއި ،ގޮތުގައި

. ފިދުޔަދޭކަށް ބިރަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ދޫކޮ ށްލި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރާށެވެ
. އަދި އެދެމީހުން ދަރިފުޅަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރަށް  ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުޖެހޭނެއެވެ

 . ރާޖިޙުވެގެންވާ ކަމަށް ފެންނަނީ ދޫކޮށްލި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމާއެކު ފިދުޔަވެސް ދޭންޖެހޭނެއެވެ
.   މިރައުޔެވެ

ގެ ގޮތުގައި ޢިލްމުވެރިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ކޮންމެ މިސްކީނަކަށް ދެންފަހެ ފިދުޔައި
.ގޮވާމުގެ މަދުވެގެން  ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސް  625އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  މުއްދެއްގެ މިންވަރެވެ

.   ގުރާމެވެ
  

  ަދުތުރެވިރާޔގެ ޯރދަ  ،ަބިލީމހާއާިއ
ވެރިޔާއަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ބަލިމީހާއަށާއި، ދަތުރު ބަލިފަސޭހަވާނެ

.ޝަރީޢަތުގައި  އަދި ފަހުން އެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމަށްވެސް  ހުއްދަކުރައްވާފައިވެއެވެ
. . هللا މާތް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ ¢  £   }  |  {  ~  �  ¡    ] ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

¦¥  ¤Z  ) :ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ އަދި ބަލިމީހެއް ކަމުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ މާނައީ: " )١٨٥البقرة
) ފަހެ އެހެން ދުވަސްތަކަކުން އެޢަދަދު ފުރިހަމަކުރާ  މީހާ (ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

".   ހުށިކަމެވެ
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ފަހެ އެއީ ރޯދައިގެ ސަބަބުން ބަލި އިތުރުވެދާނެކަމަށް  ޯރަދ ދޮޫކްށލްުނ ުހްއަދުކާރ ަބިލަތްއ.
ގެ ސަބަބުން ބަލި ފަސޭހަވުން ލަސްވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ރޯދައި ބެލެވޭ ކޮންމެ ބައްޔެކެވެ.

. އިމާމު ބުޚާރީއާއި، ޢަޠާއު ބުނު އަބީރަބާޙާއި، ޡާހިރީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން  ކޮންމެ ބައްޔެކެވެ
. އެއީ  ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބައްޔެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދައެވެ

. އިނގިލީގައި ރިހު އެއީ އާޔަތުގެ ން ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ދަތުގައި ރިހުން ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
. ބަލިމީހާއަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ ޙިކުމަތަށް މް ޢާންޙުކު . ދަންނައެވެ މުވެގެންވާތީއެވެ

ލުއިކޮށްދެއްވުންކަން  ވިސްނައިލުމުން އެއީ އޭނާއަށް ރޯދައިގެ ސަބަބުން ޖެހިދާނެ ތަކުލީފަކުން އޭނާއަށް
 . އެހެންކަމުން ބަލިމީހެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ވެށީގެ އެނގެއެވެ

. އެބަހީ އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮންމެ މީހަކީ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން  އަފުރާދުންނެވެ
.   ހުއްދަވެގެންވާ މީހެކެވެ

ރޯދަ ދޫކޮށްލުން  މީހާ ކަމުގެ ބިރުއޮތްޔެއް ވެދާނެއަދި ރޯދައަށް ހުރުމުން ބައް
އަދި އޭނާއަށް އެބިރު އަމާންވުމުން ދޫކޮށްލި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާނެކަމަށް  ،ހުއްދަކަމަށާއި

. އަދި ހަމައެފަދައިން  ނުވަތަ ބަނޑުހައިގަނެގެން  ،ފެންބޮވައިގަނެގެންޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ފަހުން އޭނާ އެރޯދަ  ،މަށް ބިރުގެންފިމީހާ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމަށާއިހަލާކުވެދާނެކަ

. ގެ އަންނަނިވި هللاއެއީ މާތް ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާނެ ކަމަށްވެސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
 . . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ O  N  M   LK  J  I    P] ވަޙީބަސްފުޅަށްޓަކައެވެ

QZ  ) :ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް އަމިއްލައަށް  ،އަދި ތިޔަބައިމީހުންމާނައީ: " )٢٩النساء
. ހަމަކަށަވަރުން  ."هللاޤަތުލުނުކުރާށެވެ އަދިވެސް  އީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 . : )١٩٥البقرة: (   v u t x wZ] އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ ދި އަ" މާނައީ
 ". ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލާށެވެ

 . މާނައީ:  )٧٨احلج: (  zZ  }   |   {  ~   �  ¡¢  ] އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
." "އަދި ދީނުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއް   އެކަލާނގެ ނުލައްވަތެވެ

އޭނާގެ ރޯދަ ޞައްޙަވާނެއެވެ.  ،ފަހެ ބަލިމީހާ އުނދަގުލާއެކުވެސް ރޯދަހިފައިފިނަމަ
ދެއްވި ލުޔަށް އޭނާ هللا އެކަމަކު އެކަމުން އޭނާއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި އަދި އޭނާއަށް 

 . ގެ ޒަމާނުގައި ބައެއް  rاهللا رسول ފުރަގަސްދިން ކަމަށްޓަކައި އެކަން އޭނާއަށް މަކުރޫހައެވެ
. އަދިހަމަ  އަޞްޙާބުބޭކަލުން ބަލިޙާލަތުގައިވެސް ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
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 ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެޙާލަތުގައި ރޯދަ ދޫކޮށްލައްވާ ކަމުގައިވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.
ދެއްވާފައިވާ އަންނަނިވި ފަތުވާގެ މައްޗަށް  rسول اهللا رއެއީ ދަތުރުގެ ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން 

. .  ޤިޔާސްކުރައްވާފައެވެ  فَحسن، بِها أَخذَ فَمن اِهللا من رخصةٌ "هيއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ
نمو بأَنْ أَح ومصفَالَ ي احنج "هلَيފަހެ އެލުއިގައި ގެ ޙަޟުރަތުންވާ هللاއެއީ މާނައީ: " )1(ع . ލުޔެކެވެ

) ރޯދަހިފަން އެދޭމީހާ  . އަދި (ދަތުރުމަތީގައި . ފަހެ އެގޮތް ރަނގަޅުވެގެންވެއެވެ ހިފައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
. ފަހެ އޭނާގެ މައްޗަށް ފާފައެއްވެސް ނެތެވެ."   ދަންނައެވެ

ތުރެކެވެ. އެއީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަ ކޮންމެ ދަ .ޯރަދ ދޮޫކްށލްުނ ުހްއަދުކާރ ަދުތރު 
ޞަރީޙަ ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން ޝަރީޢަތުގައި އެދަތުރުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް 

. މިކަމުގައި އަޞްހާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައްވެސް އަދި އިމާމުވެރި ބޭކަލުންގެ  ،އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
. އް ބަސްފުޅުތައް މިތާނގައި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ބައެ ބަސްފުޅުތައްވެސް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ

  ބަޔާންކޮށްލަމެވެ.
. އަހުރެން ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމުގެ ދުރުމިނާ  ފަހެ ޔަޙުޔާ ބުނު ޔަޒީދު ވިދާޅުވިއެވެ

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ތިން މޭލުގެ ދިގު  rرسول اهللا ބެހޭގޮތުން އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ
." ،ހިނދު ދަތުރުފުޅެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ފަހެ ޙާފިޡު  )2(ނަމާދު ޤަޞްރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. "މިބާބުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ   -  رمحه اهللا -އިބުނު ޙަޖަރު  ފަތުޙުލްބާރީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އަދި މާތް ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެންމެ ޞައްޙަ އަދި އެންމެ ޞަރީޙަ ޙަދީޘަކީ މިއެވެ

މަރުގެ ކިބައިން އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ ޞައްޙަ ސަނަދަކާ އެކު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޢު
 ".   "ޤަޞްރުކުރުމުގެ އެންމެ ކުރު މަސާފަތަކަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ އެއްމޭލެވެ

. މިބާބުގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް ތަފާތުވެގެން ވެއެވެ. އަދި  ދަންނައެވެ
. އަދި އެއް ބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅު އަނެއް ބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައި ނުވެއެވެ

ދަތުރަކަށް ދަތުރެެކޭ ކިޔުމަށްޓަކައި  ،ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މަސާފަތު ކަނޑައެޅިފައި ނުވުމާ އެކު
. އެބަހީ މީސްތަކުން ދަތުރެ އްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފި ރުޖޫޢަވާން ޖެހޭނީ މީސްތަކުންގެ އާދަކާދައަށެވެ

. ފަހެ އެދަތުރުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުންވެސް އަދި ރޯދަ ދޫކޮށްލުންވެސް  ކޮންމެ ދަތުރަކީ ދަތުރެކެވެ
.   ހުއްދަވާނެއެވެ

                                                           
  والنسائي وابن خزمية وابن حباّن. رواه مسلم )1
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والبيهقي )2
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ިރޔާ  ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާ ދަތުރުކުރަން ފަށާ  ޯރަދ ދޮޫކްށލްުނ ހަުދވާ ހާިސުބ. ައށް ަދުތުރެވ
. ތަނަކުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެން  ގެ ކިބައިން -رمحه اهللا  - މުޙައްމަދު ބުނު ކަޢުބު ފަހެ ވެއެވެ

. ރަމަޟާންމަހު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ) ރިވާވެގެންވެއެވެ އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ އަރިހަށް  (ދުވާލު
. އަދި އަހުރެން  އަތުވެއްޖައީމެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވަނީ ދަތުރެއް ކުރައްވަން ވެގެންނެވެ

. އަދި އޭރު އެކަލޭގެފާނު އެކަ ލޭގެފާނުގެ ސަވާރީކޮޅުވެސްވަނީ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު ކާއެއްޗަކަށް  ހުންނެވީ ދަތުރުގެ ލިބާސްކޮޅުވެސް ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ

. އަހުރެން ދަން ،އެދިވަޑައިގެން . ތިޔައީ ކާތަކެތި ގެނެވުމުން ފަރީއްކުޅުވައިފިއެވެ ނަވައިފީމެވެ
. ދެން ސަވާރީއަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން  . މިއީ ސުންނަތް ގޮތެވެ ސުންނަތްގޮތް ހެއްޔެވެ؟ ވިދާޅުވިއެވެ

".    )1(ދަތުރު ފައްޓަވައިފިއެވެ
ިއ ޤާިއުމެވްއޖަެނަމ އާޭނައްށ ޯރަދ ދޮޫކްށލްުނ ުހްއަދވާ ުމްއަދުތ. ިރާޔ ަރެށްއަގ  ަދުތުރެވ

 . ށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅައި އޭނާގެ ބޭނުން ދަތުރުވެރިޔާ ރަދަންނައެވެ
ނިމެންދެން އޭނާއަށް ރޯދަ ދިއުމަށް ޤަސްތުކުރާނަމަ އޭނާގެ ދަތުރު  ފުދޭހައި އަވަހަކަށް އެނބުރި

. ދެންފަހެ ރަދޫކޮށްލުން  ށެއްގައި ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
ތޯ؟ ނުވަތަ ނުވާނެއެކަން ހުއްދަވާނެތޯ؟  އަށްނަމަ އޭނާމަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފި

. އަދި އެމުއްދަތުގެ ޢަދަދާ  މިކަމާ މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
. ޤުރުއާނާ . ދަންނައެވެ ންނަތުން މިކަން ބަޔާންކުރާނެ ސު އިމެދުގައިވެސްވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ

އުފެދިފައިވާ ވެރިންގެ މެދުގައި ފަހެ މިކަމާމެދު ޢިލްމު އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
.  ފަހެ ޚިލާފަކީވެސް ދަތުރުވެރިޔާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވާ މުއްދަތާމެދު އުފެދިފައިވާ ޚިލާފެވެ

ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  - رمحه اهللا -  ن القيمعالّمة ابމިޚިލާފުގެ ތަޙުޤީޤުގައި 
. މިތާނގައި ނަޤުލުކޮށްލަމެވެ. ވިހި ދުވަހު  rرسول اهللا "ތަބޫކުގައި  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެވިހި ދުވަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު   ،ވުރެޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްހުންނެވިއެވެ
. އަދިކިއެއްތަ! ގިނަވެ އްޖެއްޔާ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާކަށް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަކަށް ނާންގަވައެވެ

. އަދި ދަތުރުގެ ޙާލަތުގައި  އެކަލޭގެފާނު އެތާނގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުން އެމުއްދަތާ އިއްތިފާޤުވީއެވެ
. އެއީ  ދަތުރު ކިތަންމެ ދިގުވީނަމަވެސް މިގޮތަށް ޤާއިމުވެ ހުރުން ދަތުރުގެ ޙުކުމަކުން ނުނެރެއެވެ

. އަދި  . އެއީ އެތާނގައި އޭނާ ވަޒަންވެރި ނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ ނުވަތަ ކުރުވީނަމަވެސް މެއެވެ
. އަދި މިމަސްއަލާގައި ކުރީގެ  އެތާނގައި ޤާއިމުވުމަށް އޭނާ ޢަޒުމު ނުކުރާހައި ހިނދަކުއެވެ

                                                           
  .وصححه األلباين رواه الترمذي )1
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. ފަހެ  ދަންނަބޭކަލުންނާއި ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި މާތް

 . ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި (ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދަތުރުފުޅު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އެދުވަސްތަކުގައި  ނުވަތަ މައްކާ ފަތަޙައިގެ ) ނަވާރަ ދުވަހު މަޑުކުރެއްވިއެވެ ދަތުރުފުޅުގައި

. ފަހެ އޭގެ ފަހުގައި އަހުރެމެންވެސް ނަވާރަ  އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
. އަދި އެއަށްދުވަހު މަޑުކުރާނަމަ ޤަޞްރުކުރަމު ށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮ ،ވުރެއެވެ

. ސަޢުދު ބުނު ޢަބީ ވައްޤާޞާ އެކު  . އަދި މިސްވަރު ބުނު މަޚުރަމާ ވިދާޅުވިއެވެ ކުރަމުއެވެ
. ސަޢުދު  ޝާމުކަރައިގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އަހުރެމެން ޤާއިމުވެ ތިބީމުއެވެ

. އަދި އަހުރެމެން ނަމާދުކުރަނީ ފު . އަދި ނަމާދުކުރައްވަނީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ ރިހަމަކޮށެވެ
. އަޒަރުބައިޖާނު ނާފިޢު . ބުނު ޢުމަރު ހަމަސްهللا ގައި ޢަބްދުވިދާޅުވިއެވެ ދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުންނެވިއެވެ

. އަދި ޙަފްޞު ބުނު ޢަބްދު هللا އަދި އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
. ޝާމުކަރައިގައި އަނަސް ބުނު މާލިކު ދެއަހަ . އެދުވަސްތަކުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ރު ޤާއިމުވެ ހުންނެވިއެވެ

. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު  . އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު  ސަމްރާއާ އެކު ކާބުލްގައި ދެއަހަރު އަހުރެން ޤާއިމުވެ ހުރީމެވެ

. އެކަމަކު  . ފަހެ މިއީ ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ އާ  rرسول اهللا ނަމާދު ޖަމްޢު ނުކުރައްވައެވެ
އަދި ރޯދަ  އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެވެ. (އެބަހީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް

.) އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  ދޫކޮށްލުމަށް ވަކިމުއްދަތެއް އެބޭކަލުން މުޤައްރަރު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
." ގޮތަކީ    )1(މިއެވެ

. "ފަނަރަ   . އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވިއެވެ ދެން އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތައް ދަންނައެވެ
. އަދި އެއަށް ވުރެ މަދުން  ،ދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ

." އަދި އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު . "ހަތަރު  ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި  ،ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ
." އަދި އިމާމު އަޙުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ،އެއަށް ވުރެ މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ

. އަދި އެއަށް ވުރެ"ހަތަރު ދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުރުމަށް ނިޔަތް  ،ގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ
".   މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ

                                                           
 .البن القيم" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1
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ިރާޔައްށ ެއްނެމ ެހޮޔެވގެްނވާ ޮގތް. ،ޯރަދ ދޮޫކްށލުމާ މިދޮެގުތްނުކރެ  ،ޯރަދހިފުމާިއ ފަހެ  ަދުތުރެވ
. މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެ އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު ވެ

މާލިކާއި، އިމާމު ޝާފިޢީގެ އަރިހުގައި ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މީހާއަށް އެންމެ 
. އަދި ރޯދަހިފުމަށް އުނދަގޫވާ މީހާއަށް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ  ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ރޯދަހިފުމެވެ

.   ރޯދަ ދޫކޮށްލުމެވެ
މާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ އަދި އި

 .   ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ރޯދަ ދޫކޮށްލުމެވެ
. ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

 ،ގުތު ރޯދަހިފަން އޭނާއަށް ފަސޭހަވެފައިއޭނާއަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތެވެ. އެވަ ،ގޮތަކީ ދެގޮތުންކުރެ
އޭނާއަށް އެންމެ  ،އުނދަގޫވެދާނެ ކަމަށް ހީވާނަމަ ދޫކޮށްލާ ރޯދަ ފަހުން ޤަޟާކުރަން އޭނާއަށް

  ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ރޯދަހިފުމެވެ.
.  ގައި "نيل األوطار" - رمحه اهللا  - اإلمام الشوكاين  އެންމެ އައުލާވެގެންވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ރޯދައިގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއްވެދާނެ ކަމަށް އަދި  ،ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަހިފަން އުނދަގޫވެފައިކީ ގޮތަ
. އަދި ދަތުރުމަތީ ލިބިފައި އެވާ ލުޔަށް (އެބަހީ ރޯދަ ދޫކޮށްލުމަށް  ގައިހީވާމީހާ ރޯދަ ދޫކޮށްލުމެވެ

) ފުރަގަސްދޭ މީހާއަށްވެސް އައުލާވެގެންވަނީ ރޯ . ލިބިފައި އެވާ ހުއްދައަށް އަދި ދަ ދޫކޮށްލުމެވެ
ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަހިފުމުން ދެއްކުންތެރިކަމެއް ވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވާ މީހާއަށްވެސް 

.   އައުލާވެގެންވަނީ ރޯދަ ދޫކޮށްލުމެވެ
  

  ިނފްާސެވިރާޔގެ ޯރދަ  ،ަޙިއުޟެވިރާޔއާިއ
هللا ތައް މާތްނިފާސްވެރިޔާއަށް އެދުވަސްވަރުގެ ނަމާދު ،ހަމަކަށަވަރުން ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި

. . އަދި އެދެޙާލަތުގައި  ވަނީ މާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ އަދި އެދެޙާލަތުގައި ނަމާދުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
. ދެން އެދެމީހުންގެ ޙައްޤުގައި ރޯދަ  ފާއިތުވި ނަމާދުތައް އަލުން ޤަޟާކުރާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ

. ފަހެ ރޯދައެއް އެދެމީހުންނަކަށް މާފެއް . އެދެޙާލަތުގައި ރޯދަހިފުން ނުކު ދަންނައެވެ ރައްވައެވެ
. މަނާކުރައްވައި   އެދެޙާލަތް ފިލައި ދިއުމުން ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

. هللا މާތް އެކަމަނާ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  بِقَضاِء يأْمرنا والَ ،الصيامِ بِقَضاِء فَيأْمرنا نطْهر ثُمr  اِهللا سولِر عهد علَى نحيض كُنا"ވިދާޅުވިއެވެ
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. ދެން އަހުރެމެން  rرسول اهللا މާނައީ: " )1("ةالصالَ ގެ ޒަމާނުގައި އަހުރެމެން ޙައިޟުވެއެވެ
. ފަހެ ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށް އެކަލޭ އަމުރުކުރައްވައެވެ. ގެފާނު ޠާހިރުވަމުއެވެ

".   އަދި ފާއިތުވި ނަމާދުތައް ޤަޟާކުރުމަކަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ
  

ުމގެ ުޙުކމް    ަރަމާޟްނަމުހގެ ރަޭތުކަގިއ ައނިބމީހާއާ ިޖމުާޢުވ
ދުވާލެކޭ  ންމަހުގެގައި ރަމަޟާރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު

. ނުވަތަ ރޭތަކުގަ އެއްފަދައިން ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ ކުރިން އިވެސް އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުން ޙަރާމެވެ
. އެކަމަކު ނިދިއްޖެނަމަ އެރެއާއި އަނެއްދުވަހުގެ އިރުއޮއްސެންދެން  އެކަންކުރުން ހުއްދައެވެ

 ހަމައެފަދައިން އެއިރު ކެއުންވެސް ހުއްދަވަނީ އިރުއޮއްސުމާ ނިދުމާ އެކަންކުރުން ޙަރާމްވެދެއެވެ. އަދި
.  ނިދިއްޖެނަމަ އެރެއާއި އަނެއްދުވަހުގެ އިރުއޮއްސެންދެން އެކަންކުރުންވެސް ޙަރާމްވެދެއެވެ. ދެމެދުއެވެ

 ކުރުންފަތިސްވުމާ ހަމައަށް މިކަންކަން ޙުކުމް މަންސޫޚުކުރައްވައިދެވަނީ މިهللا ފަހުން މާތް
  ފައެވެ.ހުއްދަކުރައްވާ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިهللا މާތް ން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ތިއްބަވައި ރޯދައަށް  ބައެއް ބޭކަލުންބޭކަލުންގެ ތެރެއިން  މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އަޞްޙާބު"ވިދާޅުވިއެވެ
އެބޭކަލުންނަށް (މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަމުން) ރޯދަ ވީއްލެވުގެ ކުރިން ، ވަގުތުޖެހޭ ހިނދު ރޯދަ ވީއްލާ

. ދެން އެރެއާއަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވޭ ކަމު އަނެއްދުވަހުގެ އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން  ،ގައި ވިއެވެ
.ވާ ތިއްބަވަތެއެއްވެސް އެއްޗެއް ފަރީއްނުކުޅު އެއްދުވަހަކު ޤައިސް ބުނު  ،މިހެން މިކަން އޮއްވައި ވެ

ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު ޖެހުމުން  ،ރޯދައަށް ހުންނަވާފައި ،ޞިރުމާ ކިޔާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލަކު
. ކާއެއްޗެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަނާ އަނ ބިކަބަލުންގެ އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

. އެދުވަހަކީ އޭނާ  . އެކަމަކު ތިބާއަށް ކާއެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެބަދަމެވެ . ނެތެވެ ދަންނަވައިފިއެވެ
އިރަށް  ގަންނަވަންވާވާތީ އަނބިކަނބަލުން ވަޑައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ދުވަހަކަށް

. ފަހެ   އަނބިކަނބަލުންނަށް އޭނާ އަވަހާރަފުޅުގައި އޮންނަވަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެންއޭނާއަށް ނިދިއްޖެއެވެ
.  ދެރަފުޅުވެ ވަޑައިގެން ،ހިނދު ! ފަހެ އަނެއްދުވަހު ތިބާދެންނެވިއެވެ އަށް ހުރި އަބާއްޖަވެރިކަމާއެވެ

) ހޭފުޅު ވެހައިފުޅުއޭނާ (ބަނޑު ،މެންދުރެއްހައިއިރު .ވަޑައިގެން  rرسول اهللا ފަހެ އެވާހަކަ  ތިއްޖެއެވެ

                                                           
  .والنسائي وابن ماجه رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له، )1
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.  ،ދެންނެވުނު ހިނދު އަށް !  "  #  $  %  &    ] އަންނަނިވި އާޔަތް ބާވައިލެވިއްޖެއެވެ
  8  7  6  5   4 3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  ('

     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =    <  ;  :9
 M   UT  S   R  Q     P  ONZ  ) :ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑު ތިޔަބައިމީހުންގެ މާނައީ: " )١٨٧البقرة

. އެކަބަލުންނީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ  އަނބީންނާ ޖިމާޢުވުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުއްދަކުރެވިއްޖެއެވެ
. ހަމަކަށަވަ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންނީ އެކަނބަލުންނަށްވާ ފޭރާމެކެވެ ރުން ތިޔަބައިމީހުން، ފޭރާމެކެވެ

މަނާކުރައްވާފައިވާ هللا (އެބަހީ ވަމުންދާކަން އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރި ތިޔަބައިމީހުންގެ 
) ތިޔަބައިމީހުން އަނބިންގެ ގާތުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ އިރުވެސް ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކުގައި  هللا ރޭކުރާކަން

. ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތައުބާ ލައްވައި ދެން އެކަލާނގެ ތިޔަ ދެނެވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ
 . ފަހެ މިހާރު ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް މާފުކުރައްވައިފިއެވެ

.) އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް  . (އެބަހީ އެކަން މިހާރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުއްދައެވެ هللا ޖިމާޢުވާށެވެ
. މިންވަރުކުރެއްވި އެއްޗަކަށް ) ތިޔަބައިމީހުން އެދޭށެވެ ރޭގަނޑުގެ އަދި  (އެބަހީ ދަރިންނަށް

. ދެން  އަނދިރިކަމުން ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއިހަދާށެވެ
 ". ) ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ ފަހެ ރޭގަނޑާ ހަމައަށް (އެބަހީ އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް

." މިއާޔަތް   )1(ބާވައިލެއްވުމުން އެބޭކަލުން ވަރަށް އުފާކުރެއްވިއެވެ
  

ަގިއ ފިަތްސޮކްށިފ ީމހާގެ ޯރދަ    ޖުުނުބެވިރ ޙާލުަތ
. އިޙުތިލާމުގެ ސަބަބުން  ،ވެޖުނުބުވެރި އިމާމު މާވަރުދީ ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ކަލުން އިޖުމާޢުވެ ޙާލަތުގައި ފަތިސްކޮށްފި މީހާގެ ރޯދަ ޞައްޙަވާނެ ކަމަށް ހުރިހާ ދަންނަބޭއެ
. އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި  އިޚުތިލާފު އުފެދިފައިވަނީ ޖިމާޢުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

  ޖުނުބުވެރިވެ އެޙާލަތުގައި ފަތިސްކޮށްފި މީހާގެ ރޯދައާ މެދުގައެވެ.
 ވި ކަމުގައިޖުނުބުވެރި ،ކޮންމެ ސަބަބަކާހުރެފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި 

. އެ ވިޔަސް އެބަހީ ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ޖުނުބުވެރިވި ޙާލަތުގައި ފަތިސްކޮށްފި މީހާގެ ރޯދަ ޞައްޙައެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي. )1
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 ،ހޭލައި ހުއްޓައިފަތިސްވަންދެން ނިދިފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ  ،މީހާ ހިނައިނުގަނެ
. ތިސްވި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ އެދުވަހުގެ ރޯދަހިނައިނުގަނެ އުޅެނިކޮށް ފަ   ޞައްޙަވާނެ ވާހަކައެވެ

. އެކަމަނާ هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  )1(ويصوم" فَيغتِسلُ حلُمٍ، غَيرِ من جنب وهو رمضانَ، ِيف الْفَجر يدرِكُهr  اِهللا رسولُ "كَانَ ވިދާޅުވިއެވެ
ޖުނުބުވެރި ޙާލުކޮޅުގައި  ، rرسول اهللا  )2(،އިޙުތިލާމުވުމަކާ ނުލައިއި، ރަމަޟާންމަހުގަމާނައީ: "

. ދެން އެކަލޭގެފާނު ހިނައި  އެކަލޭގެފާނާފަތިސްވަގުތު އައިސް ، ހުންނަވަނިކޮށް އަރައި ހަމަކުރެއެވެ
".   ޠާހިރުވެ ވަޑައިގެން ރޯދައަށް ހުންނަވައެވެ
އަރިހުން އިބުނު ޢަބްދުލް ބައްރު  ބްރާހީމުއް ނަޚަޢީގެއި ،އަދި ޙަސަނު ބުނު ޞާލިޙާއި

ޖިމާޢުވުމުގެ ސަބަބުން ޖުނުބުވެރިވާ މީހާ، ހިނައިނުގަނެ ހުއްޓައި  ނަޤުލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
ފަތިސްވެއްޖެނަމަ، އަދި އެއީ ފަރުޟުރޯދައެއް ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާއަށް އަލުން އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން 

.ވާޖި .ޞަ ރޯދައެއް ކަމުގައިވާނަމަ ސުންނަތް ރޯދައެއަދި  ބުވެގެންވެއެވެ މިބޭކަލުންގެ  އްޙަވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު هللا ދަލީލަކީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެކެވެ
. .  rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ  فَالَ جنب، موأَحدكُ الصبحِ صالَة ،للصالَة نودي "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

مصي "ذئموފަތިސްނަމާދަށް  ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައި ވަނިކޮށްމާނައީ: " )3(ي
. ،ބަންގިގޮވައިފިނަމަ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު هللا ފަހެ މާތް "ފަހެ އެދުވަހު އޭނާ ރޯދަ ނުހިފާ ހުށިކަމެވެ

ދެން ހިނައި ޠާހިރުވެ ވަޑައިގެން  ،ޅުގައި ފަތިސްކުރައްވާޖުނުބުވެރި ޙާލުކޮ rرسول اهللا ސަލަމާ، 
އެކަލޭގެފާނު  ،ވާޚަބަރުދެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެފަތު ރޯދައަށް ހުންނަވާ ކަމަށް، އަބޫހުރައިރާއަށް

.އަނބުރައި ގެންދެ   )4(ވިއެވެ
  
  
  
  

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي. )1
ނުވަތަ ހުވަފެނެއް ނުފެނުނު  ،ޖިންސީ އެދުންވެރި ކުރަނިވި ހުވަފެނެއް ފެނި ،ށްއިޙުތިލާމުވުމަކީ މީހަކު ނިދާފައި ވަނިކޮ )2

ވަނީ އެބޭކަލުން هللا އޭނާގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުދުމެވެ. ފަހެ ނަބީބޭކަލުންގެ ކަރާމަތަށްޓަކައި މާތް ،ކަމުގައި ވިޔަސް
 އެކަމުން އިސްތިޘްނާކުރައްވާފައެވެ.

 ه.أمحد وابن حبان يف صحيح رواه )3
  أمحد وابن حبان والطرباين والطحاوي وأبو داود الطيالسي بسند صحيح. رواه )4
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  ޯރަދހިފްުނ ަމާނުކެރިވގެްނވާ ުދަވްސަތއް 
. އެދުވަސްތަކުގެ ބަޔާން ޝަރީޢަތުގައި ރޯދަހިފުން ޙަރާމްކުރެވި ފައިވާ ދުވަސްތަކެއް ވެއެވެ

  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
. މިދެދުވަހުގައި  ،އެއީ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހާއި ެދޢީުދ ެދުދވްަސ. )1( އަޟުޙާޢީދު ދުވަހެވެ

. އެއީ  ރޯދަހިފުން ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ޤަޟާކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ މާތްފަރުޟުރޯދައެއް 

 . . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  يومِ يومينِ: صيامِ عن نهى r اِهللا رسولَ "أَنَّއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 rرسول اهللا ން ހަމަކަށަވަރުންވެސް ދެދުވަހެއްގައި ރޯދަހިފުމާނައީ: " )1(الْفطْرِ" ويومِ اَألضحى

. ."  ،އެއީ އަޟުޙާޢީދު ދުވަހާއި ނަހީކުރެއްވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތްފިޠުރުޢީދު ދުވަހެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އެއީ މާނައީ: " )2(واَألضحٰى" فطْرِالْ يومينِ: ِيف صوم "الَ ދެދުވަހެއްގައި ރޯދަ ޞައްޙަވެގެން ނުވެއެވެ
." ،ފިޠުރުޢީދު ދުވަހާއި   އަޟުޙާޢީދު ދުވަހެވެ

 މިތިންދުވަހެވެ.އެބަހީ ޙައްޖުމަހުގެ އެގާރަ، ބާރަ، ތޭރަ  ައްއާޔމުްއ ތްަޝީރުޤ. )2(
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެهللا މާތް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول ންވެއެވެ
.  މިނާއަށް ފޮނުއްވައި ބުނު ޙުޛާފާهللا ޢަބްދު ، rاهللا   فَإِنها اَألياَّم، هذه تصوموا "الَއިޢުލާނުކުރެއްވިއެވެ
امبٍ أَكْلٍ أَيرشكْرِ وذاِهللا و زلَّ" عجމިދުވަސްތަކުގައި މާނައީ: "(ޙައްޖުމަހުގެ އެގާރަ، ބާރަ، ތޭ )3(و ( ރަ

 . އަށް هللاއަދި މާތް ،ކެއުމާއި، ބުއިމާއި ހަމަކަށަވަރުން މިއީއެހެނީ ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަނުހިފާށެވެ
".   ޛިކުރުކުރުމުގެ ދުވަސްތަކެކެވެ
އަދިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން  ،އިމާމު އައުޒާޢީއާއި ،އިމާމު މާލިކާއި
އޭނާއަށް ހަދުޔު ނުލިބިއްޖެނަމަ  ،ގެ މަގުން ޙައްޖުވާ މީހާތަމައްތުޢު ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި

. .ނޫން އެ މިތިންދުވަހު އޭނާ ރޯދަހިފުން ހުއްދައެވެ އެއީ ހަދުޔު  މީހަކަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
. އެކަލާނގެ هللا ކަތިލަން ނުލިބިއްޖެ މީހާ ދިހަރޯދަހިފަން މާތް ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ

                                                           
  وأمحد والبخاري ومسلم. رواه مالك )1
  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )2
 .رواه أمحد والدارقطين والنسائي يف الكربى وصححه األلباين )3
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 . البقرة: (  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ     ã  â  á  àß Þ Z ] ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ
މާނައީ: "ފަހެ ހަދުޔު ކަތިލަން ނުލިބިއްޖެ މީހާ ޙައްޖުގެ ތެރޭގައި ތިންރޯދަހިފާ ހުށިކަމެވެ.  )١٩٦

". . އެއީ މުޅިއެކު ދިހަރޯދައެވެ ) ހަތްރޯދަހިފާ ހުށިކަމެވެ  އަދި އެނބުރި ވަޠަނަށް ދިއުމަށްފަހު (އަނެއް
. "ހަދުޔު هللا މާތް . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ނުލިބިއްޖެ މީހާއަށް މެނުވީ އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގައި ރޯދަހިފުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން  ކަތިލަން
". . ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )1(ނުވެއެވެ ވެގެންވެއެވެ

" . ތަމައްތުޢުގެ މަގުން ޙައްޖުވާ މީހާއަށް ބަޔާންވެދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ހަދުޔު ކަތިލަން ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ ތިންރޯދަހިފާނީ ޙައްޖުމަހުގެ ހަތެއް، އަށެއް، ނުވައެއް 

. މިތިންދުވަހު އޭނާއަށް ރޯދަ ނުހިފި . (އެބަހީ މިތިންދުވަހުގައެވެ އްޖެނަމަ މިނާގެ ތިންދުވަހުގައެވެ
"(.   މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ. )2(އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގައެވެ

ސަބަބެއް އެކުލެވިގެންވާ  ،ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި
. އެއީ  ނަދުރުގެ ރޯދައާއި، ކައްފާރާގެ ރޯދައެއްނަމަ މިތިންދުވަހުގައި ހިފުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އެއީ ނަމާދުކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ސަބަބެއް އެކުލެވިގެންވާ ރޯދައާއި،  ޤަޟާރޯދަފަދަ ރޯދައެވެ
. ،ނަމާދެއްނަމަ . މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތެވެ   ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ

ރުދުވަހަކީ މުސްލިމުންނަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަންނަ ހުކު ަހަމެއަކިނ ުހކުުރުދވްަސ. )3(
. އެހެންކަމުން އެދުވަހުގައި ކެއުމާއި ބުއިމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަކީ ޢީދެއްކަން ހާމަވެގެންދާނެ  ،ޢީދެކެވެ

. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ހަމައެކަނި ހުކުރުދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ  ،ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަމެކެވެ
. . އެހެންނަމަވެސް  މަކުރޫހަކަމެކެވެ އެދުވަހުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން ރޯދައެއް ޙަރާމްކަމެއް ނޫނެވެ

ރޯދައާ އެދުވަސް ދިމާވެއްޖެ  ހިފާކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރޯދަހިފާ މީހެއްގެ
ދިމާވެއްޖެ  ނުވަތަ ޢަރަފާތް ދުވަހާ ދިމާވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ޢާޝޫރާދުވަހާކަމުގައި ވާނަމަ 

  ކަމުގައި ވާނަމަ އެދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
. އެކަލޭގެފާނު އަބޫހުރައިރާރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ފަހެ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. .  rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ  إِالَّ الْجمعة يوم أَحدكُم يصومن "الَޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ

                                                           
  .والبيهقي وابن أيب شيبة والدارقطين البخاري رواه )1
  .البخاري ومالك والشافعي والبيهقي هروا )2
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އެއްވެސް މީހަކު ހުކުރުދުވަހު، އެދުވަހުގެ ކުރިން  ،ތިޔަބައިމީހުންކުރެމާނައީ: " )1(بعده" أَو قَبلَه يوما
." ،ނުވަތަ ފަހުން ރޯދައެއް ހިފާކަމުގައި ވަންޏާ މެނުވީ   ރޯދަ ނުހިފާ ހުށިކަމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބަهللا އަދިވެސް މާތް އިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  تخصوا والَ اللَّيالي، بينِ من بِقيامٍ الْجمعة لَيلَةَ تخصوا "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

موي ةعمامٍ الْجيبِص ننِ ميكُونَ أَنْ إِالَّ اَألياَّمِ بمٍ ِيف يوص صيهوم "كُمدރޭތަކުގެ ތެރެއިން މާނައީ: " )2(أَح
. އަދި ދުވަސްތަކުގެ  ހަމައެކަނި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ދަމުނަމާދަށް ތިޔަބައިމީހުން ޚާއްޞަ ނުކުރާށެވެ

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު  ،ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުކުރުދުވަސް ރޯދައަށް ޚާއްޞަ ނުކުރާށެވެ
. (އެބަހީ ޢާންރޯ އަދައިގެ މަތިން ހިފާ މުކޮށް ހިފާ ރޯދައެއް ހުކުރުދުވަހާ ދައެއް މެނުވީއެވެ

. މިސާލަކަށް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރޯދަހިފާ މީހާ އޭނާގެ ރޯދަ ހުކުރުދުވަހާ  ،ދިމާވެއްޖެއްޔާ މެނުވީއެވެ
.   ")ދިމާވުމެވެ

ކުރޫހައެއް އިމާމު އަބޫޙަނީފާގެ އަރިހުގައި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޯދަ މަ ،އަދި އިމާމު މާލިކާއި
. މިބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލަކީ މާތް ! ހުއްދައެވެ . އަދިކިއެއްތަ ރުއްސުންލެއްވި هللا ނޫނެވެ

. هللا ޢަބްދު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  "كَانَބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެކެވެ
ކޮންމެ މާނައީ: " )3(الْجمعة" يوم يفْطر كَانَ وقَلَّما أَيامٍ، ثَالَثَةَ شهرٍ كُلِّ غُرة من يصومr  اِهللا رسولُ

. އަދި  rرسول اهللا މިތިންދުވަހު  ،ހަނދުމަހެއްގެ ތޭރަ، ސާދަ، ފަނަރަ ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ
".   ހުކުރުދުވަހު ރޯދަ ނުހިއްޕަވާ ވަރަށް މަދުން އެކަލޭގެފާނު ހުންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

. "އިމާމު މާލިކާއި ގައި "وطاراَأل يلُن" - رمحه اهللا  - ام الشوكاين اإلم  ،ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ހުކުރުދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޞައްޙަވެގެން  ،އިމާމު އަބޫޙަނީފާގެ މިދަލީލު ފަރުދީކޮށް

. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ޢާންނުވެއެ މުކޮށް ތެރެއަށް ޢާން ންދަވާ ރޯދަތަކުގެމުކޮށް ހިއްޕަވަމުން ގެވެ
".   ހުކުރުދުވަސް ވަނުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ

. "އިމާމު މާލިކާއި "اموع"  -رمحه اهللا  - النووي  اإلمامއަދި   ،ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އަދި ހުކުރުދުވަ ހު އަދިވެސް އެނޫން ބޭބޭކަލުންގެ ރައުޔުގެ މައްޗަށް ސުންނަތް އިސްވެގެންވެއެވެ

. އެހެންކަމުން  ،ފަރުދީކޮށް ރޯދަހިފުން ނަހީކުރައްވާފައި ވާކަން އެވަނީ ޘާބިތުވެފައެވެ
 . . އަދި އިމާމު މާލިކު މިމައްސަލާގައި ޢުޛުރުވެރިވެގެންވެއެވެ އަދި މާލިކީ ކަނޑައެޅިގެންވަނީ އެގޮތެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي يف الكربى وابن ماجه )1
 والنسائي يف الكربى وابن خزمية وابن حباّن. رواه مسلم )2
  .رواه أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه األلباين )3
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. ހުކުރުދުވަހު ފަރުދީކޮށް ދަހިފުން ނަހީކުރައްވާފައި ރޯ ،މަޛުހަބުގެ އިމާމު ދާވޫދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. ފޯރިނަމަ އެކަ  ވަޑައިލޭގެފާނު މިމައްސަލައާ ޚިލާފުވެޙަދީޘް އިމާމުމާލިކާ ހަމައަށް ފޯރާފައި ނުވަނީއެވެ

".   ނުގަތީހެވެ
ެއަކިނ ޮހިނިހުރުދަވްސ. )4( އެބަހީ ހޮނިހިރުދުވަހު އެކަނި ރޯދަހިފުމެވެ.  ަހަމ

. ޙަނަފީ މަޛުހަބާއި، ޝާފިޢީ  މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
. އަދި އިމާމު  މަޛުހަބާއި، ޙަންބަލީ މަޛުހަބުގައި ހޮނިހިރުދުވަހު އެކަނި ރޯދަހިފުމަކީ މަކުރޫހަކަމެކެވެ

. ކަމެއްކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ހުއްދަމާލި ޙަދީޘް ދެފަހެ މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަޝްހޫރު  ކަމަށެވެ
  އި ބަޔާންކޮށްލަމެވެ.މިތާނގަ

ބުނު ބުސްރު އެކަލޭގެފާނުގެ އުޚުތު ޞައްމާއުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން  .  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ  إِالَّ السبت يوم تصوموا "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ:  )1(فَلْيمضغه" شجرة عود أَو عنبة لحاَء إِالَّ أَحدكُم يجِد ملَ فَإِنْ علَيكُم، اُهللا افْترض فيما
ހޮނިހިރުދުވަހު ތިޔަބައިމީހުން  ،ފަރުޟުކުރެއްވި ރޯދައެއް ފިޔަވައިهللا ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މާތް"

. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ތޮށިކޮޅެއް ނުވަތަ ގަހެއްގެ މީހަކަށް މޭބިސްކަދުރުގެ  ،ރޯދަ ނުހިފާށެވެ
ވެސް ހަފައިލާ އޭތިކޮޅު ،ލާން ނުލިބިއްޖެނަމަދަނޑިކޮޅެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް އެދުވަހު ކައި

".   ހުށިކަމެވެ
ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

. ހުކުރުދުވަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا ހެއްގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަދި އެދުވަހު އެކަމަނާ  އަނބިކަނބަލުން ޖުވައިރިޔާ ބިންތުލް ޙާރިޘުގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ

. . އެކަމަނާއަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ "އިއްޔެ  أَمسِ؟" "أَصمت ހުންނެވީ ރޯދައަށެވެ
.  ރޯދަހިއްޕެވިންތޯއެވެ؟" އެކަމަނާ . ނޫނެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  أَنْ ترِيدين"ދެންނެވިއެވެ

)  މާދަމާ" غَدا؟" تصومي ރޯދައަށް ހުންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންތޯއެވެ؟" (އެބަހީ ހޮނިހިރުދުވަހު
 . . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ . ނޫނެކެވެ އެހެންވިއްޔާ ރޯދަ " "فَأَفْطرِي"އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ

".   )2(ދޫކޮށްލައްވާށެވެ
 . އިމާމު ދެންފަހެ މިދެޙަދީޘާމެދު ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައް ދަންނައެވެ

.  - رمحه اهللا  - އަބޫދާވޫދު  ހޮނިހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުން މަނާކުރެވިފައި އެވާ ޙަދީޘުގެ "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
                                                           

1( حه األلباينرواه أمحد وأبو داود والتسائي وابن ماجه وصحرمذي والن.  
  رواه أمحد والبخاري وأبو داود والنسائي يف الكربى وابن حبان وابن خزمية. )2
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.ޙުކުމްވަނީ މަންސޫޚުކުރެވިފައެ  - رمحه اهللا  - مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز " އަދި ވެ
. . "ހޮނިހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުން މަނާކުރެވިފައި އެވާ ޙަދީޘަކީ ޝާއްޛު ޙަދީޘެކެވެ  )1(ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. ފަހެ އެޙަދީޘުގައި އެވަނީ  އެހެނީ ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ ޙަދީޘާ އެޙަދީޘް ތަޢާރުޟުވާތީއެވެ
. އެހެންކަމުން ހޮނިހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުއްދައެވެ.ހޮނި  ހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުން ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ

. އަދި ރޯދައަކާ  ،އެއީ ސަބަބެއް ނެތި ކަމުގައި ވިޔަސް ސަބަބަކާއެކު ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ
. ،ގުޅުވައިގެން ކަމުގައި ވިޔަސް حة الشيخ حممد بن صاحل مساއަދި  "ފަރުދީކޮށް ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

. " - رمحه اهللا  - العثيمني  ހޮނިހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުން މަނާކުރެވިފައިވާ ޙަދީޘުގެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެއީ ޞައްޙަ  ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ

ލްމުވެރިން އަދި ބައެއް ޢި ،ޙަދީޘެއް ކަމަށް އީ ޝާއްޛުއަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެ ،ޙަދީޘެއް ކަމަށް
އަދި  ،ޙަދީޘެއް ކަމަށް )3(ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެއީ މުންކަރުއަދި  ،ޙަދީޘެއް ކަމަށް )2(އެއީ މުޟްޠަރިބު

.ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެޙަދީޘުގެ ޙުކުމް މަންސޫޚު ކަމަށް ފަހެ ޢިލްމުވެރިންގެ  ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ
. އެހެންކަމުން  ،އި ޚިލާފު އުފެދިފައި އެވަނީ ފަރުދީކޮށްމެދުގަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރޯދަހިފުމާ މެދުގައެވެ

މިމައްސަލާގައި އެންމެ ރާޖިޙުކަމަށް ފެންނަނީ އިމާމު އަޙުމަދު މިމައްސަލާގައި ވިދާޅުވެފައިވާ 
. އެބަހީ އެދުވަހަކީ ހޮނިހިރުދުވަސް . އެއީ ދެޙަދީޘް ޖަމްޢުކުރުމެވެ ކަމުގައިވީތީ (އެދުވަހަށް  ބަސްފުޅެވެ

. އަ ) ރޯދަހިފުން މަނާވުމެވެ ، ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު އާދަކޮށް ރޯދަހިފާމީހާގެ ރޯދައާއިދި ޚާއްޞަކޮށް
އެއް އެދުވަހާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ސަބަބެއް އެކުލެވިގެންވާ ރޯދަޢާޝޫރާދުވަހުގެ ރޯދަފަދަ  ،ޢަރަފާތްދުވަހާއި
. އަދި ހޮނިއެރޯދަހިފުން  (އެބަހީ އެއްދުވަހު ރުދުވަހު ރޯދަހިފާނަމަ އެދުވަހުގެ ކުރިން ހުއްދަވުމެވެ

 ( އެއްދުވަހު (އެބަހީ އާދީއްތަދުވަހު)  ނުވަތަ އެދުވަހުގެ ފަހުން ،ރޯދަހިފުމާއިހުކުރުދުވަހު
. ރޯދަހިފުންވެސް ހުއްދަވުމެވެ.   "އަދި މިނޫން ގޮތަކަށް އެދުވަހު ރޯދަހިފުން މަކުރޫހަވުމެވެ

އެބަހީ ޝަޢުބާންމަހުގެ ނަވާވީސްވަނަ ވިލޭރޭ އުޑުމަތީގައި ވިލާ  ަޝްއކުގެ ުދަވްސ. )5(
 ،އެރޭ ރޯދައަށް ނިޔަތްގަނެ މާމެދު ޝައްކު އުފެދިފައިވާ ޙާލު،ނުފެނު ،ބޯވެ، ހަނދު ފެނުމާ

. މިމައްސަލާގައިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު  ތިރީސްވަނަ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމެވެ
 . މުކޮށް ސުންނަތް ރޯދަ ނުހިފާ މީހަކު ޢާން ،މުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައިޢިލް ބައެއްއުފެދިފައެވެ

                                                           
) އޭނާއަށްވުރެ )1 ޘިޤާކަން ބޮޑު (އޭނާއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރެވޭ)  ،ޝާއްޛު ޙަދީޘަކީ ޘިޤާރާވީއަކު (އިތުބާރުކުރެވޭ ރާވީއަކު

 ރިވާކުރާ ޙަދީޘެވެ. ،ރާވީއަކާ ޚިލާފަށް

2( .   މުޟްޠަރިބު ޙަދީޘަކީ އެއްރާވީއެއްގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ
. ،ޘިޤާރާވީއަކާ ޚިލާފަށް ،މުންކަރު ޙަދީޘަކީ ޟަޢީފުރާވީއަކު )3   ރިވާކުރާ ޙަދީޘެވެ
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. ،ސުންނަތް ރޯދައެއްގެ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތިދުވަހު  ،އެކަމަކު ހޯމަދުވަހާއި ހިފުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ
އްޖެނަމަ އެދުވަހާ ދިމާވެ ،ނުވަތަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރޯދަހިފާމީހާގެ ރޯދަ ،އާދަކޮށް ރޯދަހިފާމީހާ
 .   އޭނާއަށް ހުއްދައެވެ

. އެއީ  ،އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެދުވަހުގައި ރޯދަހިފުން ވާޖިބެވެ
. ފަހެ މިއީ  ފަހަރެއްގައި އެދުވަހަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ވެދާނެތީއެވެ

. އެއީ  ހަނދު ނުފެނިއްޖެނަމަ ތިރީސް ހަމަކުރުމަށް ވިލާގެ ސަބަބުން ޞައްޙަވެގެންވާ ރައުޔެއް ނޫނެވެ
. އަދި އެވާހަކަ ރަމަޟާންމަހަށް ހަނދުބެލުމުގެ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެ  އަންގަވާފައި ވާތީއެވެ

.   ހިނގައްޖެއެވެ
ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހު ރޯދަހިފުން  ،އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި

. ވާޖިބެއް . އަދި މިއީ މާތް ހުއްދައެވެ هللا މާތް ،ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނާއިهللا ނޫނެވެ
  ރައުޔެވެ. ވެސްބުނު ޢުމަރުގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

. އަދި މިއީ  ،އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެދުވަހުގެ ރޯދަ މަކުރޫހައެވެ
  އުޔެވެ.އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، އިމާމު އަޙުމަދުގެ ރަ

. އެއީ މިމައްސަލާގައި  މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ރައުޔެވެ
.    ވާރިދުވެގެންވާ ނައްޞުތައް އެގޮތަށް ދަލީލުކުރާތީއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް
 . މާނައީ:  )r ")1 الْقَاسمِ أَبا عصٰى فَقَد فيه يشك الَّذي الْيوم صام "منއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

) ޝައްކުވާ ،(މީސްތަކުންނަށް ހަނދު ފެނުމާއި" ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރެއްޖެ މީހާ  ނުފެނުމާމެދު
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ،  ." އަށް r حممدދަންނައެވެ   އުރެދިއްޖެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުهللا އަދި މާތް ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  كَانَ رجلٌ إِالَّ يومينِ والَ يومٍ بِصومِ رمضانَ تقَدموا "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ومصا يموص "همصހުގެ ރޯދަ ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިއަށް އަދި ދެދުވަ ،މާނައީ: "އެއްދުވަހުގެ )2(فَلْي
 . . ފަހެ އޭނާ އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އިސްނުކުރާށެވެ އާދަކޮށް ރޯދައެއް ހިފާކަމުގައިވި މީހަކު މެނުވީއެވެ

".   އެރޯދަހިފާ ހުށިކަމެވެ
  

                                                           
 .حه األلباينوصح وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه البخاري تعليقاً )1
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )2
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  ަމާނުކެރިވގެްނވާ ޯރަދަތއް 
ކު ރޯދައަށް އެބަހީ ރޯދަ ވީއްލުމަކާ ނުލައި ވިދިވިދިގެން އެތައްދުވަހަ ވާިޞލު ޯރަދ. )1(

. ނުވަތަ ރޯދަ ނުވީއްލައި ފަތިސް ވަގު . ރޯދަ ދިގުކުރުތާ ހަމައަށް ހުރުމެވެ ފަހެ މިމައްސަލާގައި މެވެ
 .   ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް ދަންނައެވެ

އިމާމު އިބުނުލް މުންޛިރާއި، އިމާމު އިބުނު މު އަޙުމަދާއި، އިމާމު އިސްޙާޤާއި، އިމާ
ހާރުކެއުމާ  ،ވިޞާލު ރޯދަ ،މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،ޙަޖަރާއިޚުޒައިމާއާއި، ޙާފިޡު އިބުނު 

. ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަޢީދުގެ هللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް ހަމައަށް ހުއްދައެވެ
. ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ވެ  تواصلُوا، "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުން ވިޞާލު ރޯދަނުހިފާށެވެ. މާނައީ: " )1(السحرِ" حتى فَلْيواصلْ يواصلَ، أَنْ أَراد إِذَا يكُمفَأَ
ފަހެ ހާރުކާ ވަގުތާ  ،ވިޞާލު ރޯދަހިފަން އެދޭނަމަ ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު
." (ފަހެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި  ގެހާރުގެ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑު ހަމައަށް އޭނާ ރޯދަ ދިގުކޮށްލާށެވެ
(.   ވޭތުވުމަށްފަހު ދެންއޮންނަ އެންމެފަހު ބައެވެ

 . ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން "ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާވިއެވެ
." އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ "ކިތާބުލް  ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ވިޞާލު ރޯދަ ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ

. އަދި އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމުގެ އު އްމު" ގައިވެސް ވިޞާލު ރޯދަ ޙަރާމްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްރައުޔަކީވެސް މިއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  والْوِصالَ" "إِياكُم. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ

 ويسقينِي، ربي يطْعمنِي أَبِيت إِني مثْلي، ٰذلك ِيف لَستم إِنكُم" :قَالَ اِهللا؟ رسولَ يا تواصلُ فَإِنك قَالُوا:
 ،ފުމުން ދުރުވެތިޔަބައިމީހުން ވިޞާލު ރޯދަހިމާނައީ: " )2(تطيقُونَ" ما اَألعمالِ من فَاكْلَفُوا

. ފަހެ ކަލޭގެފާނުވެސް ވިޞާލު ރޯދަހިއްޕަވަމު  ." އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ އެއްކިބާވާށެވެ
!هللاއޭ  ނޫންތޯއެވެ؟ . "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން  ގެ ރަސޫލާއެވެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު އެކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ފަދައަކުން ނުވަމުއެވެ. 
އަދި ބޯންދެއްވާ  ،ކާންދެއްވާހޭދަކުރައްވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 

                                                           
  رواه أمحد والبخاري وأبو داود والبيهقي والدارمي. )1
  وابن خزمية. رواه أمحد والبخاري ومسلم وابن حبان )2
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. (އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކާއެއްޗަކާ ނުލައި އެތައް ދުވަހަކު ހުންނެވުމުގެ ރޫޙާނީބާރު  ޙާލުގައެވެ
(. ފަހެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވާ މިންވަރެއްގެ  އެކަލާނގެ ދެއްވައެވެ

 ".        ތަކުލީފު ތިޔަބައިމީހުން ލިބިގަންނާށެވެ
ބުނު ޒުބައިރުއާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢާމިރުއާއި، އަބުލް ޖައުޒާއުއާއި، هللا ޢަބްދު

 ވިޞާލު ރޯދަހިފުން ހުއްދައެވެ. ،ނަވާ ގޮތުގައިމިބޭބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަން ،އިބްރާހީމުއް ތައިމީއާއި
. هللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ
 .  رسولَ اي فَإِنك :الْمسلمني من رِجالٌ لَه فَقَالَ ،الْوِصالِ عنِ r اِهللا رسولُ نهى"އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 عنِ ينتهوا أَنْ أَبوا فَلَما "ويسقنيِ ربي يطْعمنِي أَبِيت إِني ؟مثْلي أَيكُمr : " اِهللا رسولُ فَقَالَ ؟تواصلُ اِهللا
 )1("أَبوا حني بِهِم كَالْمنكِّلِ ،لَزِدتكُم تأَخر لَو" :فَقَالَ ،لَالْهِالَ ارأَو ثُم يوما ثُم يوما بِهِم واصلَ ،الْوِصالِ

. ދެން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު  rرسول اهللا ވިޞާލު ރޯދަހިފުން މާނައީ: " ނަހީކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ ކަލޭގެފާނުވެސް ވިޞާލު ރޯދަހިއްޕަވަމު ނޫންތޯއެވެ؟ އޭ  ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللاދަންނަވައިފިއެވެ

. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ފަދައިން ވަނީ ޙަ rرسول اهللا ދެން  ދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު ހޭދަކުރައްވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ކާކުހެއްޔެވެ؟

. (އެބަހީ  ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކާންދެއްވާ އަދި ބޯންދެއްވާ ޙާލުގައެވެ
ގެފާނަށް ކާއެއްޗަކާ ނުލައި އެތައް ދުވަހަކު ހުންނެވުމުގެ ރޫޙާނީބާރު އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭ

(. ދެންފަހެ ވިޞާލު ރޯދަހިފުން ހުއްޓައިލުމަށް މީސްތަކުން ފަސްޖެހުނު ހިނދު،  "ދެއްވައެވެ
އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާގެން އެއްދުވަހު ވިޞާލު ރޯދަހިއްޕަވައިފިއެވެ. ދެން ދެދުވަހު 

.ހިއްޕަވަ ) ހުޅެވިހަނދު ދެކެފިއެވެ ) މީސްތަކުން (ޢީދުގެ . ދެން (އެރޭ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  އިފިއެވެ
. "ހަނދުފެނުން ލަސްވިނަމަ އަދިވެސް (ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

." އެގޮތަށް އެކަލޭގެފާނުބެއްލެވުމަށް ؟ފަދައިން ކެތްކުރެވޭތޯ ކަންތައްކުރެއްވީ  ) އިތުރު ކުރެއްވީމުހެވެ
އެބައިމީހުންނަށް ޖަޒާދެއްވާ ފަރާތެއްގެ  ،އެބައިމީހުން އެކަންކުރުން ހުޓައިލުމަށް ފަސްޖެހުނު ހިނދު

".   ޙައިޘިއްޔަތުންނެވެ
. މިޙަދީޘުންފަހެ  އެހެނީ އެގޮތަށް  ވިޞާލުރޯދަހިފުން ހުއްދަ ކަމަކަށް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ

.ކަންތައްކުރެއްވީ ހަރުކަ rرسول اهللا   ،އެހެންކަމުން ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ ށި ވަޢީދެއްގެ ގޮތުގައެވެ
. އެއަށްވުރެ އިތުރުކުރުން މަނާވެގެންވުމެވެ.   ހާރުކާ ވަގުތާ ހަމައަށް ވިޞާލު ހުއްދަވުމެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي يف الكربى. )1
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ުރގެ ޯރަދ. )2( ިޑ މުޅިައަހ ފަހެ ރޯދަހިފުން ޙަރާމްވެގެންވާ ދުވަސްތަކެއް  މުެދުނކެނ
. އެހެންކަމުން އަހަރު ރޯދަހިފާނަމަ އެދުވަސް. މުޅިބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ ތައްވެސް ޝާމިލުވާނެއެވެ

 . ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްއެގޮތަށް ރޯދަހިފުން ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ
 . .ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ޙަދީޘްކުރެ ) އަބަދު ރޯދަހިފާމީހާ މާނައީ: " )1(اَألبد" صام من صام "الَއްވިއެވެ (މެދުކެނޑުމެއް ނެތި
".   ރޯދައެއް ނުހިފައެވެ

 ،ފަހެ ރޯދަހިފުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކުޅަދާނަކަން ހުރި މީހަކު
. އެހެނީ އެއިރުން މިޙަދީޘުގެ ރޯދަހިފުން ޞަ ،ދެންހުރި ދުވަސްތަކުގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އްޙައެވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި ޙަމްޒަތު ބުނު ޢަމްރުލް އަސްލަމީގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތްޙުކުމަކަށް އޭނާ ނުވަދެއެވެ
 . . އޭ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللاއާ އެކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

) މެދުކެނޑުމެއް ނެތިހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނީ (ރޯދަހިފުން  ރޯދަހިފާ  ،ޙަރާމްދުވަސްތައް ފިޔަވައި
. އަހުރެން ދަތުރު މަތީގައި ރޯދަހިފިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު  މީހަކީމެވެ

 . ."ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ . އަދި ތިބާ އެދޭނަމަ ރޯދަ ދޫކޮށްލާށެވެ    )2("ތިބާ އެދޭނަމަ ރޯދަހިފާށެވެ
ްނަނޙާލު، ޭއާނގެ ިއުޛަނައކާ ުނލިައ ައނިބމީހާ ހިފާ ުސްނަނތް ެވ ުހ ިފިރީމހާ ޙިާޟރު  )3(

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.هللا މާތް ޯރަދ.  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  rرسول اهللا   )3(رمضانَ" إِالَّ بِإِذْنِه، إِالَّ شاهد وزوجها واحدا يوما الْمرأَةُ تصمِ "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި، ފިރިމީހާ ޙާޟިރުވެ ހުންނަޙާލު، އޭނާގެ އިޛުނައަކާ ނުލައި އެންމެ މާނައީ: "

.   "ދުވަހަކުވެސް އަނބިމީހާ ރޯދައަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
ވެ. އެއީ އެގޮތަށް އަނބިމީހާ ރޯދަހިފުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެ ،ފަހެ މިޙަދީޘުން އެނގޭ ގޮތުގައި

. އަދި އެޙާލަތުގައި ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާގެ ރޯދަ  ފިރިމީހާގެ ޙައްޤަކަށް އިހުމާލުވެވޭތީއެވެ
  ފާސިދުކޮށްލުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަހިފުމަށް އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
. އަދި ފިރިމީހާ ރަށުގައި ނެތްނަމަ ސުންނަތްރޯދައެއް އެވާ ހަކަ ޙަދީޘުގައި އެވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ

. އެކަމަކު އަނބިމީހާ ރޯދައަށް ހުއްޓައި ފިރިމީހާ  ހިފާކަށްވެސް ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
                                                           

  وابن خزمية. مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبانرواه أمحد والبخاري و )1
 والنسائي وابن ماجه وابن خزمية. وأبو داود رواه أمحد ومسلم )2
 .وابن خزمية رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يف الكربى وابن ماجه وابن حبان )3
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. އަދި ފިރިމީހާއަނބިމީހާ ރޯދަދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ،އަދި އޭނާ އެދެފިނަމަ ،އަތުވެއްޖެނެމަ  ،ނެއެވެ
  ޖިމާޢުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްގައި އޮތްނަމަވެސް އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

  

  ުސްނަނތް ޯރަދަތއް 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އައްޔޫބުލް އަންޞާރީގެ ކިބައިން هللا މާތް ަޝްއވާލަުމުހގެ ަހޯރަދ. )1(

. އެކަލޭގެފާނު ވި . ރިވާވެގެންވެއެވެ .  rرسول اهللا ދާޅުވިއެވެ  ثُم رمضانَ صام "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
هعبا أَتتس نالٍ موماَ شفَكَأَن صاَم رهދެން އެމައްސަރަށްފަހު ،ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަހިފައިމާނައީ: " )1("الد 

. ." ފަހެ އޭނާ މުޅި ޝައްވާލުމަހުން ހަރޯދަހިފައިފިމީހާ ދަންނައެވެ އެހެނީ އަހަރު ރޯދަހިފި ފަދައެވެ
. އަދި  . ރަމަޟާންމަހުގެ ތިރީސް އެއީ ތިންސަތޭކައެވެ ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް އޭގެ ދިހަހެޔޮކަން ފަދައެވެ
. އަދި އެއީ އެއްއަހަރެވެ. . މުޅިއެކު ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހެވެ  ޝައްވާލުމަހުގެ ދިހަޔަކީ ފަސްދޮޅަހެވެ

. هللا މާތް މާނައީ:  )١٦٠األنعام: (  dc  b  a  `  _  ^Z  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
"". . ފަހެ އޭނާއަށް އޭގެ ދިހަހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ   ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ

. އަދި ޢީދުގެ ފަހުން ޖެހިޖެހިގެން  ދެންފަހެ މިހަރޯދަ ހިފަން ފަށާނީ ޢީދުގެ ފަހުންނެވެ
. ޝައްވާލުމަ . އިމާމު ހިފުން ވާޖިބެއް ނޫނެވެ ސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހަރޯދަ ހަމަވުމުން ފުދޭނެއެވެ

 .  ،ޖެހިޖެހިގެން ހިފިޔަސްއަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި މިހަރޯދަހިފުމަށް ވަކި މާތްގޮތެއްވެސް ނެތެވެ
. އެކަމަކު ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގައި މިރޯދަތައް  ،ވަކިވަކިން ހިފިޔަސް މާތްކަމުގެ ގޮތުން ހަމަ އެއްވަރެވެ

  ފުން މުސްތަޙައްބެވެ.ޖެހިޖެހިގެން ހި
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ަޙްއޖުަމުހގެ ފަުރަތަމ ުނަވުދަވުހގެ ޯރަދ. )2(

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 والَ اِهللا رسولَ يا قَالُوا: الْعشرِ، أَيام يعنِي اَألياَّمِ، ٰهذه من اِهللا ىإِلَ أَحب فيها الصالح الْعملُ أَياَّمٍ من "ما

ادبِيلِ ِيف الْجِهالَ قَالَ: اِهللا؟ سو ادبِيلِ ِيف الْجِهلٌ إِالَّ اِهللا سجر جرخ فِْسهبِن ،هالمو فَلَم جِعري نم كٰذل 
އެބަހީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހަށްވުރެ،  ،މިދުވަސްތަކަށްވުރެ: "މާނައީ )2(بِشيٍء"

ގެ ޙަޟުރަތަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑު އެއްވެސް ދުވަސްތަކެއް هللاއެދުވަސްތަކެއްގައި ހެޔޮޢަމަލުކުރުން، 

                                                           
 .وابن حبان وابن خزمية يف الكربى وابن ماجه رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )1
  .وابن حبان وابن خزمية وابن ماجه رواه أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي )2
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. އޭ  . އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ ! (އެދުވަސްތަކުގަهللاނުވެއެވެ އި ކުރެވޭ ގެ ރަސޫލާއެވެ
ވުރެވެސް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ކުރެވޭ ޖިހާދަށްގެ މަގުގައި ) هللاމަލުހެޔޮޢަ

 . . އެއީ ގެމަގުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދަށްهللاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ގެމަގުގައި هللاވުރެވެސް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެ
."މެ ގެ ޖިހާދުގެން އެނބުރި ނައިސްފި މީހާޖިހާދުކޮށް އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޖާނާއި މާލުން   ނުވީއެވެ

ހަދުވަހު ކުރެވޭ ހެޔޮޢަމަލުގެ މާތްކަން މިޙަދީޘުން ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިފަހެ 
. . އަދި ރޯދައަކީ އެންމެބޮޑެތި ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެކެވެ  هللاމާތް ބަޔާންވެއްޖެއެވެ

 ލުންދެކަނބަން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއަރިހުގެ ޙަފްޞާ ،އާއިރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާ
 .  أَولَ شهرٍ: كُلِّ من أَياَّمٍ وثَالَثَةَ عاشوراَء ويوم الْحجة ذي تسع يصومr  اِهللا رسولُ "كَانَވިދާޅުވިއެވެ

 ޢާޝޫރާދުވަހުގެ ރޯދަ ،ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަދުވަހާއިމާނައީ: " )1(والْخميس" الشهرِ من اثْنينِ
. އެއީ  r رسول اهللا . އަދި ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަ ހިއްޕަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ ހިއްޕަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ
." ،ފުރަތަމަ ދެހޯމައާއިމަހުގެ  ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا އަދި މާތް ބުރާސްފައްޗެވެ

 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  )2(قَطُّ" الْعشرِ ِيف صائما r اِهللا رسولَ رأَيت "ماކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ރޯދައަށް ހުންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ  rرسول اهللا ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައި މާނައީ: "

".   ދުވަހަކުވެސް ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމެވެ
. "(މިމައުޟޫޢުގެ ފުރަތަމަ ޙަދީޘުން)  - رمحه اهللا  -احلافظ ابن حجر  ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ރޯދައިގެ މާތްކަމަށް ޙައްޖުމަހު ދަލީލު ލިބެއެވެ
. އަދި އަހުރެމެން މިހެން ބުނުމަކުން ޢާއިޝަތުގެފާނު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘް  ރޯދަ ހިމެނޭތީއެވެ

. އެއީ ފަހަރެއްގައި  އްޕެވުމަށް އެދިހަދުވަހު ރޯދަހި rرسول اهللا ރައްދެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ދޫކޮށްލެއްވި  ނުކުރައްވައިއެކަން ލޯބިކުރައްވާ އެކަމަކު އުއްމަތަށް އެކަން ފަރުޟުވެދާނެތީ ބިރުފުޅުން 

".    ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ
. "  - رمحه اهللا  - مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ޙަފްޞަތުގެފާނުގެ ވިދާޅުވިއެވެ

އްޖުމަހުގެ ގެ ރިވާޔަތް ޖަމްޢުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ބައެއްފަހަރު ޙަރިވާޔަތާއި ޢާއިޝަތުގެފާނު
. އެކަން ޙަފްޞަތުގެފާނަށް އެވަނީ  rرسول اهللا  ފުރަތަމަ ނުވަދުވަހު ރޯދަހިއްޕަވައެވެ

. އަދި ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ފަހަރެއްގައި އެކަން އެނގިވަޑައި ނުގަތުމަކީވެސް  އެނގިވަޑައިގެންފައެވެ
."އެކަށީގެން . ނުވަތަ އެނގިވަޑައިގަތަސް ހަނދުމަނެތި ވަޑައިގަތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ   ވާ ކަމެކެވެ

                                                           
  .والنسائي والبيهقي يف شعب اإلميان، وصححه األلباين رواه أمحد وأبوداود )1
  .خزميةوابن  والنسائي يف الكربى رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي )2



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  52  

ފާތުްދަވުހގެ ޯރަދ. )3( .  ަޢަރ ފަހެ އެބަހީ ޙައްޖުމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދައެވެ
. ޙައްޖުވެރިންނަށް ފިޔަވައި  މިރޯދައަކީ ސުންނަތް ރޯދަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމާތް ރޯދައެވެ

ންމީހުންނަށް މިރޯދަ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައި އެހެ
 .  ،އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، އިމާމު ސުފުޔާނުއް ޘައުރީއާއިވެއެވެ

ޙައްޖުވެރިޔާއަށް  ޢަރަފާތުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަ ،މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި
މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ އެދުވަހު ރޯދައަށް ނުހުރުމެވެ. އަދި އިމާމު އަޙުމަދާއި، އިމާމު ޙަސަނުލް 

ޢަރަފާތުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަ  ،މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،ބަޞަރީއާއި، އިމާމު ޤަތާދާއާއި
އަދި ރޯދައިގެ ސަބަބުން އެދުވަހު  ،ވެގެންވާނަމަޙައްޖުވެރިޔާ އެދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމަށް ކުޅަދާނަ

އޭނާއަށްވެސް އެދުވަހުގެ ރޯދަ  ،ޛިކުރުކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރި ނުވާނެނަމަ ،ދުޢާކުރުމަށާއި
.    މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ފަހެ ޙައްޖުވެރިޔާއަށް އެދުވަހުގެ ރޯދަހިފުން މަނާކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް 
. އަދި އާއިޝަތުގެފާނު އެދުވަހު ޢަރަފާތުގައި ރޯދައަށް ހުންނެވިކަމަށް ޞައްޙައެ  ގައި "املوطأ"އް ނޫނެވެ

.   ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
އްސުންލެއްވި ރުهللا މާތްޢަރަފާތުގައި ރޯދަހިފުމާ ބެހޭގޮތުން  ،ޙައްޖުވެރިޔާ ޢަރަފާތްދުވަހު

. هللا ޢަބްދު . "އަހުރެން ފަހެ އެބުނު ޢުމަރާ މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ رسول اهللا ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
r  ިއަދ . . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެދުވަހު ރޯދައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ އާ އެކުގައި ޙައްޖުކުރީމެވެ

. އެކަލޭގެފާނުވެސް އެދުވަހު ރޯދައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ.  އަބޫބަކުރުގެފާނާ އެކުގައިވެސް ޙައްޖުކުރީމެވެ
. އެކަލޭގެފާނުވެސް އެދުވަހު ރޯދައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ. އަދި ޢުމަރުގެފާނާ އެކުގައި ވެސް ޙައްޖުކުރީމެވެ

. އެކަލޭގެފާނުވެސް އެދުވަހު ރޯދައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ.  އަދި ޢުޘްމާނުގެފާނާ އެކުގައިވެސް ޙައްޖުކުރީމެވެ
. އަދި ޢަރަފާތުގައި ހުރި  މީހަކަށް އަދި އަހުރެންވެސް ޢަރަފާތުގައި ހުރެ އެރޯދައެއް ނުހިފާނަމެވެ

. އަދި ޢަރަފާތުގައި އެރޯދަހިފާ މީހަކަށް އެކަން މަނާއެއްވެސް  އެރޯދަހިފަން އަމުރެއްވެސް ނުކުރާނަމެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުލް ފަޟުލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް )1("ނުމެކުރާނަމެވެ

) ޢަރަފާތްދުވަ . "(ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ  ؟ހުންނެވީ ރޯދައަށްތޯ rرسول اهللا ހު އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
. ދެންފަހެ އަހުރެން އެކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި  ؟ނުވަތަ ނޫންތޯ މީސްތަކުންނަށް ޝައްކުވެއްޖެއެވެ

                                                           
 .رواه الترمذي وصححه األلباين )1



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  53  

. އެއިރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޢަރަފާތުގައި  ކިރުތައްޓެއް އެކަލޭގެފާނަށް ފޮނުވައިފީމެވެ
 . ." ފަހެ އެކަލޭގެފާނުމަޑުކުރައްވައިގެންނެވެ    )1(އެކިރުތަށި ހިއްޕަވައިފިއެވެ

ބަޔާންވެދިޔަ ނައްޞުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ޢަރަފާތުގައި މަޑުކުރާ ޙައްޖުވެރިޔާއަށް 
. އެއީ  ދުޢާތައް  ،އެދުވަހު ވަރުބަލިނުވެއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެދުވަހު ރޯދައަށް ނުހުރުމެވެ

. އަދި އެހެން ނޫނަ ،ކުރުމަށާއި ސް ޙައްޖުވެރިޔާ އެވަނީ ހުރިހާ ފާފަތަކެއް ޛިކުރުތައް ކުރުމަށެވެ
 . ލައްވާފައިއެވަނީ ޙައްޖަށް ނުދެވި هللا އެރޯދަ މާތްފޮހެވިގެންދާ މާތް އަޅުކަމެއްގެ މަތީގައެވެ

.    ހުންނަމީހާވެސް އެފަދަ އަޖުރަކުން މަޙުރޫމު ނުކުރެއްވުމަށެވެ
 . ޤަތާދާގެ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތްދެންފަހެ އެރޯދައިގެ މާތްކަން ދަންނައެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  يومِ "صومޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
) ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ރޯދަ ދެއަހަރުގެ މާނައީ: " )2(ومستقْبلَةً" ماضيةً سنتينِ، يكَفِّر عرفَةَ  ތައްފާފަ(ކުދި

. އެއީ އިސް ." ،ވެދިޔަ އަހަރާއިފޮހެލައިދެއެވެ   އަންނަންއޮތް އަހަރެވެ
މަްމުހގެ ޯރަދ. )4( އެންމެމާތް ސުންނަތް ރޯދަތަކުގެ ތެރޭގައި މުޙައްރަމްމަހުގައި  މުަޙްއަރ

. ފަހެ މާތް . هللا ހިފޭ ރޯދަ ހިމެނެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  اِهللا شهر رمضانَ بعد الصياَمِ "أَفْضلُޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"مرحއެންމެމާތް ރޯދަތަކަކީ މުޙައްރަމްމަހުގައި ހިފޭ  ،ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަށްފަހުމާނައީ: " )3(الْم
".    ރޯދަތަކެވެ

ރައެވެ. އެއް ނާން ރޯދަތަކުގެ މާތްކަމަކަށް ފުށުއެންމެމާތް ރޯދައޭ އޮތުމުން އެހެ
މިތާނގައި އެރޯދަތައް އެންމެމާތްވެގެން އެވަނީ އެހެން މައްސަރުތަކުގައި ހިފޭ ރޯދަތަކުގެ 

.   ނިސްބަތުންނެވެ
ެގ ޯރަދ. )5( .  ޢާޫޝާރުދަވުހ هللا މާތްއެބަހީ މުޙައްރަމްމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދައެވެ

. އެކަމަ .ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ "ޢާޝޫރާދުވަހަކީ  ނާ ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި   rرسول اهللا ޤުރައިޝްވަންހައިގެ މީހުން ރޯދަހިފައި އުޅުނު ދުވަހެކެވެ

.  ވެސް ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވި ހިނދު، އެދުވަހުގައި ރޯދައަށް ހުންނަވައެވެ
މީސްތަކުންނަށްވެސް އެރޯދަ ހިފުމަށް  މުގެ އިތުރުންހިއްޕެވު އެކަލޭގެފާނުއެރޯދަ ޚުދު

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان. )1
  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )2
  .وابن حبان وابن خزمية رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )3
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. ފަހެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
". . އަދި ނޭދޭ މީހަކު ނުހިފާށެވެ   )1("އެރޯދަހިފަން އެދޭ މީހަކު އެރޯދަހިފާށެވެ

އްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ބުނު ޢަهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . ފަހެ ޔަހޫދީން ހިޖުރަކުރައްވައިފިއެވެ. މަދީނާއަށް  rرسول اهللا "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. "ތިޔައީ  ޢާޝޫރާރޯދަ ހިފަނިކޮށް އެކަލޭފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން އެމީހުންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. މޫސާގެފާނާއިކޮންރޯދައެއް ހެއްޔެވެ؟" އެމީހުން ދަންނަ . މާތްދުވަހެކެވެ  ،ވައިފިއެވެ

. ފަހެ هللا ބަނީއިސްރާއީލުމީހުން، އެމީހުންގެ ދުޝްމިނުންގެ އަތްދަށުން މާތް ސަލާމަތްކުރެއްވި ދުވަހެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  މޫސާގެފާނު އެދުވަހު ރޯދައަށް ހުންނެވިއެވެ

. ،"ތިޔަބައިމީހުންނަށްވުރެ " ދެން މޫސާގެފާނާ އެންމެ ޙައްޤުކަންބޮޑު ފަރާތަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ
". . އަދި މީސްތަކުންނަށްވެސް އެރޯދަހިފުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ    )2(އެކަލޭގެފާނު އެރޯދަހިއްޕެވިއެވެ

. އަދި ކަންކަމުގައި ޔަހޫދީންނާ  ފަހެ މިޙަދީޘުން ޔަހޫދީންވެސް އެރޯދަހިފާކަން ޘާބިތުވެއެވެ
. rرسول اهللا ފުވުމަކީ ޚިލާ ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ވަރަށް ބާރުއަޅުއްވާ ކަމެކެވެ

. . "ޢާޝޫރާދުވަހު  ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ލުން ރޯދަހިއްޕަވާ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް އެރޯދަހިއްޕެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ހިނދު، އެބޭކަ

. އޭ  ! هللاދަންނަވައިފިއެވެ ނަޞާރާއިން މާތްކޮށްހިތާ  ،އެދުވަހަކީ ޔަހޫދީންނާއިގެ ރަސޫލާއެވެ
. . "އަންނައަހަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނުވަވަނަ  ދުވަހެކެވެ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 ". ވަސް އައުމުގެ ކުރިން އެހެންނަމަވެސް އަނެއްއަހަރުގެ އެދުދުވަހުވެސް އަހުރެމެން ރޯދަހިފާނަމެވެ
".    )3(އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ

އެހެންކަމުން ޔަހޫދީންނާ ޚިލާފުވުމަށްޓަކައި މުޙައްރަމްމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި 
ނުވަތަ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދިހަވަނަދުވަހު ނުވަތަ ދިހަވަނަ ދުވަހާއި އެގާރަވަނަ ދުވަހު 

ގޮތަކަށް ޢާޝޫރާގެ ރޯދަހިފުމަށް ޢިލްމުވެރިން  ،ނަ ދުވަހު މިތިންގޮތުންކުރެދުވަހާއި އެގާރަވަ
. އެންމެރަނގަޅު ގޮތަކީ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހު  ،ފަހެ މިތިންގޮތުންކުރެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އަނެއް ދެގޮތް ޞައްޙަ ޙަދީޘަ . އެހެނީ ޞައްޙަ ޙަދީޘުން މިގޮތް ޘާބިތުވީތީއެވެ ކުން ރޯދަހިފުމެވެ
. އެހެންނަމަވެސް  رسول ނުވަވަނަ ދުވަހުވެސް ރޯދަހިއްޕަވާނެކަމަށް ޞަރީޙަކޮށް ސާބިތުވާކަށް ނެތެވެ

                                                           
 .ةوابن خزمي رواه أمحد والبخاري ومسلم )1
  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )2
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )3
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މެ ގޮތަކަށް އެމަޤުޞަދު ކޮން ،ޙަދީޘްކުރެއްވީ ޔަހޫދީންނާ ޚިލާފުވުމަށްކަން ދޭހަވާތީވެ rاهللا 
  އެވެ.ފުދޭނެޙާޞިލުވިޔަސް 

. މާދެންފަހެ އެރޯދައިގެ މާތްކަން ދަންނަ ޤަތާދާގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا ތްއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ  يكَفِّر عاشوراَء "صومޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

) ފާފަތައް މާނައީ: " )1(ماضيةً" سنةً ޢާޝޫރާދުވަހުގެ ރޯދަ އިސްވެދިޔަ އެއްއަހަރުގެ (ކުދި
".   ފޮހެލައިދެއެވެ
 rرسول اهللا ފަހެ ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެންމެ ގިނައިން  ަޝުޢބާްނަމުހގެ ޯރަދ. )6(

. އެމަހުގެ މަދު ދުވަސްތަކެއް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި  ރޯދަހިއްޕަވާފައިވަނީ ޝަޢުބާންމަހުގައެވެ
. އެމަސް  އް ގިނަކަމުންއަދި އެމައްސަރުގައި އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވާލެ އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވައެވެ

ލް ބުޚާރީގައާއި ޞަޙީޙުއެއްކޮށް އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމުގައިވެސް ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން 
  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.މުސްލިމުގައި  ޞަޙީޙު

. هللا ފަހެ މާތް  يصومr  النبِي يكُنِ "لَمރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެ ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ގިނައިން އެއްވެސް  ،ޝަޢުބާންމަހަށްވުރެމާނައީ: " )2(كُلَّه" شعباَنَ يصوم كَانَ فَإِنه ،شعباَنَ من أَكْثَر شهرا

.  rرسول اهللا މައްސަރެއްގައި  ) ޝަޢުބާންމަސް ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމުގައި ނުވެއެވެ ފަހެ (ބައެއްފަހަރު
." އެއްކޮށް އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވާ ކަ   މުގައި ވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އުސާމަތު ބުނު ޒައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. އެއްދުވަހަކު އަހުރެން . އޭ  rرسول اهللا  ،އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ هللاއަށް ދަންނަވައިފީމެވެ

! ޝަޢުބާންމަހުގައި ކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވާ ވަރަކަށް އެހެން މަ އްސަރެއްގައި ރަސޫލާއެވެ
 . . ރޯދަހިއްޕަވަނިކޮށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ  عنه الناس يغفُلُ شهر "ٰذلكއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

نيبٍ بجانَ، رضمرو وهو رهش فَعرت يهالُ فمإِىلَ اَألع بر ،نيالَمالْع بأَنْ فَأُح فَعري يلمع اوأَن "مائ3(ص( 
އެމައްސަރަކާމެދު މީސްތަކުން ޣާފިލުވާ ، ރަމަޟާންމަހާ ދެމެދުގައިވާ ،މާނައީ: "އެއީ ރަޖަބުމަހާއި

. އަދި އެއީ އެމައްސަރެއްގައި ޢާލަމްތަކުގެވެރި  ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް  ،ގެ ޙަޟުރަތަށްهللاމައްސަރެކެވެ
. ހުނަނަވާ ޙާލު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޯދައަށް އުފުއްލެވޭ މައްސަރެކެވެ

."ޢަމަލުފުޅުތައް    އުފުއްލެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބިކުރައްވަމެވެ
                                                           

 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )1
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان )2
 .وحسنه األلباين رواه أمحد والنسائي والبيهقي يف شعب اإلميان، )3
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. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން  ދެންފަހެ ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަހުފަނަރާގައި ރޯދަހިފުން ދަންނައެވެ
) ފިޔަވައި ޝައްކުގެ ދުވަސް (ޝަޢުބާންމަހުގެ ނަވާވީސްވަ ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަ ދުވަސް

. އެއީ އާދަކޮށް ޝަޢުބާންމަހު ރޯދަހިފާ ރޯދަހިފުމަކު އެއްވެސް މައްސަ ފަހުފަނަރާގައި ލައެއް ނެތެވެ
. އަދި ފުރަތަމަ ފަނަރާގައި ރޯދަހިފި  ،މީހަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން މީހަކަށްވިޔަސް މެއެވެ
.  ،މީހަކަށްވިޔަސް ދި ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަނުވަތަ ނުހިފާ މީހަކަށްވިޔަސް މެއެވެ

ފަހުފަނަރާގައި އެބަހީ ޝަޢުބާންމަހުގެ ސޯޅައިން ފެށިގެން ސުންނަތް  ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްރޯދަހިފުން މަނާވެގެންވެއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ 

 . . ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެކެވެ .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  كَانَ "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
فصالن نانَ، مبعِسكُوا شفَأَم نمِ عوى الصتكُونَ حانُ" يضمޝަޢުބާންމަސް ދެބައިވާ މާނައީ: " )1(ر

. އެއީ ރަމަޟާންމަސް އައިސްފުމަށް  ހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަހިފުން ހުއްޓައިލާށެވެ
". ޟަޢީފުކަމަށްވެސް ބައެއް  ،ޞައްޙަކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާއިރު މިޙަދީޘްފަހެ  ދާންދެނެވެ

. އަދި މިއީ މުންކަރު ޙަދީޘެއްކަމަށްވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ
 .  rرسول اهللا ންމަހުގެ ރޯދަ ރަމަޟާ ،އެހެނީ ޝަޢުބާންމަހުގެ ރޯދައާއިވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އަދި ބައެއްފަހަރު މުޅިޝަޢުބާންމަހު  ގުޅުވައިލައްވާ ކަމުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ
. އެހެންކަމުން  އެކަލޭގެފާނު ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމަށް ދެޞަޙީޙުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

  ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅެވެ.މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ޖުމްހޫރު 
ބުރާސްފަތިދުވަހަކީ  ،ފަހެ ހޯމަދުވަހާއި ުބާރްސަފިތުދަވުހގެ ޯރަދ. ،ޯހަމުދަވހާިއ )7(

. އަދި އެދެދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ވަރަށް rرسول اهللا އެދެދުވަހު ރޯދަހިފުމަށް   ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ދެދުވަހެވެ
. ފަހެ އެއީ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް އުފުލޭ ކަންތައްތަކެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެ އްވާފައެވެ

. އަދި އަޅުތަކުންގެ ފާފަތައް ފުއްސެވޭ  . އަދި ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވޭ ދެދުވަހެވެ ދެދުވަހެވެ
. އަދި ހޯމަދުވަހަކީ  . އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا ދެދުވަހެެވެ އުފަންވެ ވަޑައިގަތް ދުވަހެވެ

.މައްޗަށް ވަޙީ    ބާވައިލެވެން ފެއްޓުނު ދުވަހެވެ
. އެކަމަނާ هللا ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .  ،މާނައީ: "ހޯމަދުވަހުގެ ރޯދައަށާއި )2(والْخميسِ" ثْنينِاال صوم يتحرى r النبِي "كَانَވިދާޅުވިއެވެ
." rسول اهللا رބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޯދައަށް    ވަރަށް އިސްކަންދެއްވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

                                                           
 .وصححه األلباين وابن خزمية د وابن ماجه وابن حبانرواه أمحد وأبوداو )1
  .وابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين والنسائي وابن ماجه والترمذي أمحد رواه )2
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. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. .  rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ  يعرض أَنْ فَأُحب والْخميسِ، االثْنينِ يوم اَألعمالُ "تعرضޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ގެ ޙަޟުރަތަށް) (هللاމަލުތައް މާނައީ: "ހޯމަދުވަހާއި ބުރާސްފަތިދުވަހު ޢަ )1(صائم" وأَناَ عملي
.ހުށަހެ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޯދައަށް ހުންނަވާ ޙާލު، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލު ހުށަހެޅުމަށް  ޅެއެވެ

".   ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބިކުރައްވަމެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ހޯމަދުވަހުގެ ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން  . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ
 . ގަތީ ތިމަންކަލޭގެފާނު އުފަންވެވަޑައިމާނައީ: " )2(علَي" أُنزِلَ وفيه ولدت "فيهޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. ) ވަޙީ ބާވައިލެއްވުނީވެސް  )3(އެދުވަހުގައެވެ އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް (ފުރަތަމަ
".   އެދުވަހުގައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  فَيغفَر الْخميسِ، ويوم االثْنينِ يوم الْجنة أَبواب "تفْتحޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 يصطَلحا، حتى هذَينِ أَنظروا فَيقَالُ: شحناُء، أَخيه وبين بينه كَانت رجالً إِالَّ شيئًا بِاِهللا يشرِك الَ عبد لكُلِّ
ބުރާސްފަތިދުވަހު  ،ހޯމަދުވަހާއިމާނައީ: " )4(يصطَلحا" حتى هذَينِ أَنظروا ،يصطَلحا حتى هذَينِ أَنظروا

. ދެންފަހެ  އާ ޝަރީކުނުކުރާ ކޮންމެ އަޅަކަށް ފާފަފުއްސެވެއެވެ. هللاސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވެއެވެ
.މެދު ރުޅިވެރިކަމެއް އޮތް މީހަކު މެނުއޭނާގެ އަޚާއާ ،ހެއްގެ ހިތުގައިއެއީ އެމީ ފަހެ  ވީއެވެ

) ފަސްކުރާށެވެ.  . އެދެމީހުން ޞުލްޙަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެދެމީހުންގެ (ފާފަފުއްސެވުން ބުނެވޭނެއެވެ
".   މިގޮތަށް ތިންފަހަރު ބުނެވޭނެއެވެ

ްނމެ  )8( ފަހެ ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަހިފުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ  ޯރަދ.ަމެހއްގެ ިތން ޮކ
. އަދި އެއީ ކޮން . އެހެނީ ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް އޭގެ ކަމެކެވެ މެދުވަހަކު ރޯދަހިފުން ފަދަ ކަމެކެވެ

. އެއްގޮތަކީ  . ދެންފަހެ މިތިންރޯދަ ދެގޮތަކަށް ހިފުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ ދިހަހެޔޮކަން ފަދައެވެ
                                                           

  .الترمذي وصححه األلباين رواه )1
  وابن خزمية. رواه أمحد ومسلم وأبو داود )2
އެދުވަހު އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބަކުން ނޫނެވެ.  ދަންނައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހޯމަދުވަހު ރޯދަހިއްޕެވީ )3

! އެކަން އެދުވަހާ ދިމާވީތީ އެކަން އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކުރެއްވީއެވެ. ފަހެ އެދުވަހުގެ ރޯދައިގެ ސަބަބު އެވަނީ ވަރަށް  އަދިކިއެއްތަ
ގެ ޢީދުމީލާދު  rرسول اهللا ށް އުފުއްލެވުމެވެ. އަދި ގެ ދަރުބާރަهللاސާފުކޮށް ބަޔާންވާށެވެ. އެއީ އެދުވަހު ޢަމަލުތައް މާތް

 ފާހަގަކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި މިޙަދީޘް ނުހެދޭނެއެވެ.
  .وابن ماجه وأمحد والبخاري يف األدب املفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي رواه مالك )4
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.ފުރަތަމަ ންމެމަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދެހޯމައާއި، ކޮ ނުވަތަ ފުރަތަމަ  ބުރާސްފަތީގައި ރޯދަހިފުމެވެ
.ސްފައްޗާއި، ދެބުރާ މިތިންދުވަހު ފަނަރަ، ، ސާދަ، އަނެއްގޮތަކީ ތޭރަ ފުރަތަމަ ހޯމާގައި ރޯދަހިފުމެވެ

.   ރޯދަހިފުމެވެ
.هللا ފަހެ މާތް އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .  قَبلَ أُوتر وأَنْ الضحى، وركْعتيِ شهرٍ، كُلِّ من مٍأَياَّ ثَالَثَة صيامِ بِثَالَثr : خليلي "أَوصانِيވިދާޅުވިއެވެ
އަހުރެންނަށް ތިންކަމަކަށް  rرسول اهللا މާނައީ: "އަހުރެންގެ އެންމެގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ،  )1(أَنام" أَنْ

. ނިދުމުގެ ޙާނަމާދު ކުރުމަށާއި، މެމަހަކު ތިންރޯދަހިފުމަށާއި، ޟުއެއީ ކޮން ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވިއެވެ
".   ކުރިން ވިތުރިކުރުމަށެވެ
ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ  "وإِنَّއަހުރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
بِكسأَنْ بِح موصت نرٍ كُلِّ مهفَإِنَّ أَياَّمٍ، ثَالَثَةَ ش بِكُلِّ لَك ةنسح رشا، عهثاَلفَإِذَنْ أَم كٰذل اميرِ صهالد 

"އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މާނައީ: " )2(كُلِّه . ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަހިފުން ތިބާއަށް ފުދެއެވެ
. ފަހެ އޭރުން އެއީ މުޅިއަހަރުގެ ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ދިހަހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ތިބާއަށް ލިބޭ ނެއެވެ

".   ރޯދައެވެ
ފަހެ ބަޔާންވެދިޔަ ދެޙަދީޘުން މަހަކު ތިންރޯދަހިފުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާކަން 
. ދެންފަހެ އެތިންރޯދަ ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް  އެނގިއްޖެއެވެ

. ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވުނު ފަ ދައިން ސުންނަތުން ޘާބިތުވަނީ އެތިންރޯދަހިފުމަށް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ
. . އަދި އެދެގޮތް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ .ފުރަތަމަ  ދެގޮތެކެވެ   ގޮތް ދަންނައެވެ

. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް އެކަލޭގެފާނު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  والْخميسِ الشهرِ، أَولِ من االثْنينِ يوم شهرٍ، كُلِّ من أَياَّمٍ ثَالَثَةَ يصوم كَانَ r اِهللا رسولَ "أَنَّވިދާޅުވިއެވެ

ކޮންމެ މަހަކު  rرسول اهللا މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން  )3(يليه" الَّذي الْخميسِ ثُم يليه الَّذي
. އެއީ މަހުގެ ފުރަތަ މަ ހޯމައާއި އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ބުރާސްފައްޗާއި ތިންރޯދަހިއްޕަވާ ކަމުގައިވިއެވެ

".   ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ބުރާސްފައްޗެވެ

                                                           
  وابن خزمية. والنسائي رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود )1
  وابن حبان وابن خزمية. رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي )2
  .رواه النسائي وصححه األلباين )3
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. އެކަމަނާ هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  الْجمعة، هذه من والْخميس ينِاالثْن أَيامٍ، ثَالَثَةَ شهرٍ كُلِّ من يصومr  اِهللا رسولُ "كَانَވިދާޅުވިއެވެ

. rرسول اهللا މާނައީ: " )1(الْمقْبِلَة" من واالثْنينِ އެއީ  ކޮންމެ މަހަކު ތިންރޯދަހިއްޕަވާ ކަމުގައިވިއެވެ
." ،ބުރާސްފައްޗާއި ،ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ހޯމައާއި ފަހެ މިއީ  އަދި ޖެހިގެންއަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމައެވެ

. އަދި މިބަޔާންކުރެވުނު ދެޙަދީޘުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙައީ ފުރަތަމަ ޙަދީޘްކަމުގައި  ފުރަތަމަ ގޮތެވެ
.   ދެވަނަ ގޮތް ދަންނައެވެ.ދެންފަހެ  ޝައިޚުއަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  r رسول اهللاވިދާޅުވިއެވެ  أَيامٍ، ثَالَثَةَ الشهرِ من صمت إِذَا ذَر أَبا "ياއަހުރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

مةَ ثَالَثَ فَصرشع عبأَرةَ ورشع سمخةَ" ورشތިބާ ކޮންމެ މަހަކު މާނައީ: " )2(ع ! އޭ އަބޫޛައްރެވެ
." ،ފަނަރަ، ތިންރޯދަހިފާ ކަމުގައިވާނަމަ ފަހެ ތޭރަ، ސާދަ   މިތިންދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި މިލްޙާނުލް ޤައިސީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 .  وخمس عشرةَ وأَربع عشرةَ ثَالَثَ الْبِيض، نصوم أَنْ يأْمرنا r اِهللا رسولُ "كَانَއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ހަނދު ފުރިހަމަވާ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަހިފުމަށް މާނައީ: " )3(الدهرِ" كَهيئَة "هن وقَالَ: :قَالَ عشرةَ
. އެއީ ތޭރަ، ސާދަ، ފަނަރަ އަހުރެމެންނަށް rرسول اهللا   ،އަމުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. "އެތިންރޯދަ މުޅިއަހަރުގެ ރޯދަފަދައެ . އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ."މިތިންދުވަހެވެ   ވެ
ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރިޔަސް ސުންނަތް  ،ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނު ދެގޮތުންކުރެ

. އެބަހީ ބައެއްފަހަރު  . އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެގޮތަށްވެސް ޢަމަލުކުރުމެވެ ޙާޞިލުވާނެއެވެ
. ކަށް ޢަމަލުކުރެވުނު އޭރުން މިބާބުގެ ހުރިހާ ޙަދީޘަ ފުރަތަމަ ގޮތަށް އަދި ބައެއްފަހަރު ދެވަނަ ގޮތަށެވެ

.   ކަމަށް ވާނެއެވެ
ފަރުޟުރޯދަ ފަހެ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ހިފާރޯދަ އެއީ  ެދުދަވުހްނ ެއްއުދަވުހގެ ޯރަދ. )9(

. އަދި އެއީ ދާވޫދު ފިޔަވައި  ރޯދަހިއްޕަވާ  uއެންމެހެޔޮ ރޯދަކަމުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. އަދި އެއީ އެންމެ ގިނައިން ރޯ .ގޮތެވެ   ދަހިފޭނެ މިންވަރުވެސް މެއެވެ

ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް
. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ  "أَحبއަހުރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
 .رواه النسائي وحسنه األلباين )1
  .وصححه األلباين والنسائي والترمذي وحسنه، أمحد رواه )2
 .وصححه األلباين ه والبيهقي وابن حبانرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماج )3
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 ينام كَانَ داود، صالَةُ اِهللا إِلَى الصالَة وأَحب يوما، ويفْطر مايو يصوم كَانَ داود، صيام اِهللا إِلَى الصيامِ
فلِ نِصاللَّي قُوميو ثُلُثَه امنيو "هسدގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ރޯދައަކީ هللاމާނައީ: " )1(س
. އެކަލޭގެފާނު އެއްދުވަހު ރޯދައަ u ދާވޫދު ވާ އަދި އަނެއްދުވަހު ފަރީއްކުޅު ހުންނަވައި ށްގެ ރޯދައެވެ

. .) އަދި  ކަމުގައި ވިއެވެ ގެ هللا(އެބަހީ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރޯދައަށް ހުންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ
) ޙަޟުރަތަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު  (ތަހައްޖުދު) ގެ  u ނަމާދަކީވެސް ދާވޫދު(ތަހައްޖުދު

. އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑުގެ އަދި ތިންބައިކުޅަ  އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ ގައިދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނަމާދެވެ
) ހަބައިކުޅަ (އެބަހީ ތަހައްޖުދު ޤިޔާމުކުރައްވާ  ގައިއެއްބައި ) އަދި (ބާކީ އޮންނަ ނަމާދުކުރައްވާ
." ގައިއެއްބައި   އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

މްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން ބުނު ޢަهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް އަދިވެސް
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  النهار َألصومن واِهللا أَقُولُ: أَني r اِهللا رسولُ "أُخبِرރިވާވެގެންވެއެވެ

نَألقُوملَ وا اللَّيم ،تشع فَقُلْت :لَه قَد هبِأَبِي قُلْت تي، أَنأُمقَالَ: و كالَ "فَإِن يعطتست ،كٰذل مفَص رأَفْطو 
قُمو منو مصو نرِ مهامٍ، ثَالَثَةَ الشةَ فَإِنَّ أَينسرِ الْحشا، بِعهثَالأَم كٰذلثْلُ وامِ ميرِ" صهالد :ي قُلْتإِن يقأُط 

 وأَفْطر يوما "فَصم قَالَ: ٰذلك، من أَفْضلَ أُطيق إِني قُلْت: ومينِ"ي وأَفْطر يوما "فَصم قَالَ: ٰذلك، من أَفْضلَ
 "الَ : r النبِي فَقَالَ ٰذلك، من أَفْضلَ أُطيق إِني فَقُلْت: الصيامِ" أَفْضلُ وهوu  داود صيام فَٰذلك يوما،
. އަހުރެން ދިރިހުރިހައި ހިނދަކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު هللا އީ: "މާނަ )2(ٰذلك" من أَفْضلَ ގަންދީ ބުނަމެވެ

. އަދި ކޮންމެ ރެއަކު . ހަމަކަށަވަރުން  )އެއްކޮށް ގަނޑުރޭ(، ރޯދަހިފާނަމެވެ ރޭއަޅުކަން ކުރާނަމެވެ
. ފަހެ އަހުރެން އެކަލޭގެފާ rرسول اهللا އަހުރެން މިހެން ބުނެފިކަން  ނަށް އަށް އެނގި ވަޑައިގެންފިއެވެ

. އަހުރެންގެ ބައްޕައާއި . ފިދާއެ މަ ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށްންމަ ،ދަންނަވައިފީމެވެ ހަމަކަށަވަރުން ވެ
. "އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ތިބާއަކަށް  އަހުރެން އެހެން ބުނީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. އަދި ރޯދަނުހި . ފަހެ ރޯދަވެސް ހިފާށެވެ ޤިޔާމުވެސް އަދި ފާވެސް ހުންނާށެވެ. ކުޅަދާނައެއް ނުވާނެއެވެ
 . . އަދި ކޮންމެ މަހަކު ތިންދުވަހު ރޯދައަށް ހުންނާށެވެ . ނިދައިވެސް ހަދާށެވެ އެހެނީ ކުރާށެވެ

 . އަދި އެގޮތަށް ރޯދަހިފުން މުޅިއަހަރު ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް އޭގެ ދިހަހެޔޮކަން ފަދައެވެ
." އަހުރެން ދަން ގިނައިން ހިފަން އަހުރެން  ،ނަވައިފީމެވެ. އެއަށްވުރެރޯދަހިފުން ފަދައެވެ

 . . "ފަހެ ކޮންމެ ތިންދުވަހަކުން އެއްދުވަހު ރޯދައަށް ކުޅަދާނައެވެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. . އެއަށްވުރެވެސް ގިނައިން ހިފަން އަހުރެން ކުޅަދާނައެވެ.ހުންނާށެވެ  " އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ

                                                           
  .وابن خزمية رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه )1
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان. )2
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. އަދި އެއީ އެކަލޭގެފާނު ޙަ . "އެހެންވިއްޔާ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރޯދައަށް ހުންނާށެވެ ދީޘްކުރެއްވިއެވެ
." u ދާވޫދު . އަދި އެއީ އެންމެމާތް ރޯދަވެސް މެއެވެ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ފަހެ  ގެ ރޯދައެވެ

. ރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘްކު rފަހެ ނަބިއްޔާ  އެއަށްވުރެވެސް ގިނައިން ހިފަން އަހުރެން ކުޅަދާނައެވެ
." ،"އެއަށްވުރެ   އިތުރުކަންބޮޑު ގޮތެއް ދެން ނުވެއެވެ

  

  ޤާަޟުކުރން  ުސްނަނތް ޯރދަ 
ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ސުންނަތް ރޯދައަށްހުންނަ މީހާ އޭނާ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން 

. އެއީ ޢުޛުރަކާ  ލައިގެން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ރޯދަ ދޫކޮށްލުން އޭނާއަށް ހުއްދައެވެ
. އަދި އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބެއް  ،ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޢުޛުރަކާ ނުލައި ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

. އެކަމަކު ޤަޟާކުރުން  ޢިލްމުވެރިން  މުސްތަޙައްބު ކަމުގައި ވަރަށްގިނަނުމެނޫން މެއެވެ
  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ހާނީގެ ކިބައިން ރިވާވެهللا މާތް  ގެންވެއެވެ

.  rرسول اهللا  :  )1(أَفْطَر" شاَء وإِنْ صام شاَء إِنْ نفِْسه، أَمري الْمتطَوع "الصائمޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ މާނައީ
. އޭނާ ބޭނުންނަމަ ރޯދައަށް ސުންނަތް ރޯދައަށް ހުންނަމީހާ" އަކީ އޭނާގެ ނަފްސުގެ އަމީރެވެ

."ހުންނާށެ . އަދި ބޭނުންނަމަ ރޯދަ ދޫކޮށްލާށެވެ   ވެ
. އެކަމަނާ هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  "صائم إِذَنْ "فَإِني قَالَ: الَ، فَقُلْنا: شيٌء؟" عندكُم "هلْ فَقَالَ: يومٍ ذَاتr  النبِي علَي "دخلَ ވިދާޅުވިއެވެ
ا ثُمانا أَتموي را: آخا فَقُلْنولَ يساِهللا ر يدا أُهلَن ،سيفَقَالَ: ح أَرِينِيه" فَلَقَد تحبا أَصمائ2(فَأَكَلَ" "ص( 

ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ.  rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް : "މާނައީ
. ނެތެވެ. "ތިޔަކަނބަލުންގެ އަތު ގައި ކާއެއްޗެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟" ފަހެ އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމެވެ

." ދެން  . "އެހެންވިއްޔާ ތިމަންކަލޭގެފާނު މިހުންނެވީ ރޯދައަށެވެ އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ނަވައިފީމެވެ. އެހެން ދުވަހެއްގައި އަހުރެމެންގެ ގާތަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމުން އަހުރެމެން ދަން

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަދުރުހަލުވާ އަހުރެމެންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ

                                                           
  .وصححه األلباين واحلاكم رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي )1
  .لترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطين والدارمي وابن خزميةرواه أمحد ومسلم وا )2
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." ދެން  . ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މިއަދު މިހުންނެވީ ރޯދައަށެވެ "ދައްކަބަލާށެވެ
 ".   އެކަލޭގެފާނު (ރޯދަދޫކޮށްލައްވާ) ފަރީއްކުޅުވައިފިއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެން ކެއުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ދަޢުވަތު ދީފީމެވެ.  އަށް rرسول اهللا  ،ވިދާޅުވިއެވެ
ގެންފިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް އަޞްޙާބު ބޭކަލުން އަހުރެންގެ ދަޢުވަތަށް ވަޑައި ،ފަހެ އެކަލޭގެފާނާއި

. އަހުރެން މިހުރީ ރޯދައަށެވެ.  ،ފަހެ ކާއެއްޗެހި ގެނެވުނު ހިނދު އެއިން ބޭކަލަކު ދަންނަވައިފިއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  "ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާ  لَكُم" وتكَلَّف أَخوكُم "دعاكُمޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ޓަކައި ބުރައެއް އުފުލައިފިއެވެ." ދެން އޭނާއަށް ދަޢުވަތެއްދީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 . . شئْت" إِنْ يوما مكَانه وصم "أَفْطرޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އަދި ތިބާ ބޭނުންނަމަ  "ރޯދަ ދޫކޮށްލާށެވެ

. އެރޯދައިގެ ބަދަލުގައި އެހެން ރޯދަ ޤަޟާކުރުން މުސްތަޙައްބު ފަހެ ސުންނަތް )1("ރޯދައެއް ހިފާށެވެ
  ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިޙަދީޘުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ކަމަށް

 ،ދެންފަހެ އިމާމު އަބޫޙަނީފާގެ އަރިހުގައި ސުންނަތް ރޯދައެއް ހިފަން ފަށައިފިމީހާ
. އަދި ޢުޛުރަކާލައިގެން  ޢުޛުރަކާލައިގެން މެނުވީ އެރޯދަ ދޫކޮށްލުން އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

. އެކަމަކު އޭނާ ފާފަވެރިއެއް  ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އޭނާއަށް އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ
. އަދި ޢުޛުރަކާ ނުލައި ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އޭނާއަށް އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވެފައި  ނުވާނެއެވެ

ގެން ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަދި އިމާމު މާލިކުގެ އަރިހުގައި ޢުޛުރަކާލައިއޭނާ ފާފަވެރިވެސް ވާނެއެވެ. 
. އެކަމަކު ޢުޛުރަކާ ނުލައި ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެރޯދަ  އެރޯދަ ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
. މިދެރައުޔުގެ މައްޗަށް މިބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ އެއްވެސް  . ދަންނައެވެ ޤަޟާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ރައުޔުގެ މައްޗަށް ގެންނަވާފައިވާ  ޙަދީޘެއް ޞައްޙައެއް ނޫނެވެ. ދެން އިމާމު އަބޫޙަނީފާ
. މާތް . ވަޙީهللا އާޔަތް ދަންނައެވެ X   W  V  U  T  S  R  Q  P   ] ކުރައްވާފައިވެއެވެ

  YZ  )ތިޔަބައިމީހުން މާނައީ: " )٣٣د: حمم ! އަށް هللاއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
. އަދި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ ރިވާށެވެ

". . އަދި ޚާއްޞަކުރާނެ ފަހެ މިއާޔަތުގެ ޙުކުމް ޢާން ތިޔަބައިމީހުން ބާޠިލުނުކުރާށެވެ މުވެގެންވެއެވެ
. އެހެން   މު ޙުކުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ކަމުން ޙުކުމް އޮންނާނީ ހަމަ ޢާންއެއްވެސް ދަލީލެއްނެތެވެ

  

                                                           
  .وحسنه األلباين رواه البيهقي )1
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  ޯރަދއިގެ ައަދުބަތއް 
ރިހަމަ ރޯދައަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާތެރިވުން ރޯދަ ފު

 .   ރޯދަވެރިޔާއަށް އެދެވިގެންވެއެވެ
ުއްނ. )1( ރޯދައަށް ހުންނަން އެދޭ މީހާއަށް، ހާރުކެއުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ  ހާުރކެ

. އެހެނީ ހާރުކެއުމަކީ ބަރަކާތެކެވެ. ކަމެއްކަމަށް ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެ ވެ
އަދި އެބަރަކާތަކީ ރޯދަވެރިޔާއަށް ހަކަތަ ލިއްބައިދިނުމާއި، އޭނާ މުރާލިކޮށްދިނުމާއި، އޭނާއަށް ރޯދަ 

  ލުއިކޮށްދިނުމެވެ.
. އެކަލޭގެފާނު هللا ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. .  r رسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ :  )1(بركَةً" السحورِ ِيف فَإِنَّ "تسحرواޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ މާނައީ
. އެހެނީ " ."ހަމަކަށަވަރުން ހާރުތިޔަބައިމީހުން ހާރުކާށެވެ   ގައި ބަރަކާތެއް ވެއެވެ

ސާރިޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޢިރުބާޟު ބުނުهللا އަދި މާތް
. ރަމަޟާންމަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި ހާރުކާން ދަޢުވަތު  އަހުރެންނަށް rرسول اهللا އެވެ

. .  ދެއްވައިފިއެވެ  "މިބަރަކާތްތެރި )2(الْمبارك" الْغذَاِء هذَا إِلَى "هلُمފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
".   ކާނާ ލިބިގަތުމަށް އަވަހަށް އަންނާށެވެ

ދާދު ބުނު މަޢުދީ ކަރިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި މިޤުهللا އަދި މާތް
. .  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  الْغذَاُء هو فَإِنه السحورِ بِٰهذَا "علَيكُمޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"كاربއެހެނީ ހަމަކަ )3(الْم . ށަވަރުން މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން މިހާރުކެއުން މަތީ ދެމިތިބޭށެވެ
."ކާތްތެރި ވެގެންވާ ކާނާއަކީ އެއީބަރަ   އެވެ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  علَى يصلُّونَ ومالَئكَته اَهللا "إِنَّޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية )1
  .وصححه األلباين صحيحيهما يف حبان وابن خزمية وابن والنسائي داود أبو رواه )2
 .محد والنسائي والطّرباين وصححه األلباينرواه أ )3
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"نرِيحستހާރުކާ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުން  ،އާއިهللاހަމަކަށަވަރުން ނައީ: "މާ )1(الْم
".   ޞަލަވާތް ލައްވަތެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  الْكتابِ أَهلِ وصيامِ امناصي بين ما "فَصلُޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
އަހުލުކިތާބީންގެ ރޯދައާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކީ  ،އަހުރެމެންގެ ރޯދައާއިމާނައީ: " )2(السحرِ" أَكْلَةُ

".     ހާރުކެއުމެވެ
ާޗިއ ިމްނަވުރ. ކްެއ ޙަލާލު  ،ފަހެ އެބަޔަކު އާދައިގެ މަތިން ކައިއުޅޭ ހާުރގެ ޮގުތަގިއ ެބލެވޭ ަތ

. ކޮންމެ އެއްޗެ ވެގެންވާ އެއްޗަކީ ހާރުގެ ގޮތުގައި ކެއުން އެންމެ ހެޔޮއަދި އް ހާރަށް ފުދޭނެއެވެ
. . އަދި ކެއުމަށް އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފެންފޮދެއްވެސް ހާރަށް ފުދޭނެއެވެ   ކަދުރެވެ

. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rاهللا  رسولވިދާޅުވިއެވެ ންގެ މުއުމިނުމާނައީ: " )3(التمر" الْمؤمنِ سحور "نِعمޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

  ކަމާއެވެ!"ހާރުކަމުގައި ކަދުރުގެ ހެޔޮ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 . . ޙަދީޘްކުރެއްވި rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާނައީ:  )4(ماٍء" من بِجرعة ولَو "تسحرواއެވެ
"". . އެއީ ފެންކޯވަރެއް ދިރުވައިލުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މެއެވެ   ތިޔަބައިމީހުން ހާރުކާށެވެ

ުއުމެގ ަވގުުތ. . އަދި މިބަސް  "السحور"ޢަރަބިބަހުގައި ހާރަށް ކިޔަނީ  ހާުރެކ އެވެ
. އަދި އިން "السحر"ނެގިފައިވަނީ  . އަދި  "السحر"ނެވެ ގެ  "السحر"ގެ މާނައަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައެވެ

. ވަޙީކުރައްވާފައި هللا މާނާގައި މާތްމި މާނައީ: "އަދި   )١٨الذاريات: (  e d cZ ] ވެއެވެ
) ފާފަފުއްސެވުމަށް هللاގައި އެބައިމީހުން (ތަޤުވާވެރިން، ރޭގަނޑުގެ ފަހުވަގުތުތަކު ގެ ޙަޟުރަތުން

." އެދިދަން . ނަވަތެވެ آل ( 21Z]އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ
)  )١٧عمران:  ގެ (هللاރޭގަނޑުގެ ފަހުވަގުތުތަކުގައި މާނައީ: "އަދި އެބައިމީހުންނަކީ (ތަޤުވާވެރިންނަކީ

".    ޙަޟުރަތުން) ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާ މީހުންނެވެ

                                                           
 .وحسنهما األلباين عنه تعاىل اهللا رضي اخلدري سعيد أيب طريق من أمحد صحيحه، ورواه يف حبان وابن األوسط يف الطرباين رواه )1
  حبان. وابن رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي )2
 .وابن حبان وصححه األلباينرواه أبو داود والبيهقي  )3
  .وصححه األلباين صحيحه يف حبان ابن رواه )4
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. އަދި އެވަގުތު ފަހެ ހާރުގެ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައި ކަން ދަލީލުތަކުން ޘާބިތުވެއެވެ
. ދެންފަހެ އެވަގުތު  ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވުމާ ހަމައަށް ދެމިގެންވާކަންވެސް ޘާބިތުވެއެވެ
. ފަހެ މިބާބުގައި  ފެށެނީ ރޭގަނޑުގެ ކިހައި ހިސާބަކުންކަން ޞަރީޙަ ދަލީލަކުން ޘާބިތެއް ނުވެއެވެ

އެވަގުތު ފެށޭނީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ،ކަށް ބައްލަވައިވާރިދުވެފައިވާ ދަލީލުތަ
. އެއީ އިސްވެދިޔަ ދެއާޔަތާއި އަންނަނިވި ޙަދީޘް  ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވޭތުވުމުންނެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް ގުޅުވައިލުމުން އެމާނަ ދޭހަވާތީއެވެ
. ރިވާވެގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ންވެއެވެ  وتعاىلَ تبارك ربنا "ينزِلُޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 يسأَلُنِي من ،لَه فَأَستجِيب يدعونِي من :يقُولُ ،خراآل اللَّيلِ ثُلُثُ يبقَى حني الدنيا السماِء إِلَى لَيلَة كُلَّ
) ރޭގަނޑުގެމާނައީ: " )1(لَه" فَأَغْفر يستغفرنِي من ،أُعطيهفَ ފަހުތިންބައިކުޅަ  (ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވޭތުވެ

)  I اهللاއެއްބަޔަށްވާ ހިނދު،  އެންމެތިރީ އުޑަށް (އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
. ތިމަން އިލާ ހުގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާކުރާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އޭނާގެ ފައިބައި ވޮޑިގެން ވަޙީކުރައްވައެވެ

. ތިމަން އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުން އެއްޗަކަށް އެދި  ދުޢާ ތިމަން އިލާހު އިޖާބަކޮށްދެއްވާ ހުށީމެވެ
. ތިމަން އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުން  ދަންނަވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އޭނާއަށް އެއެއްޗެއް ދެއްވާހުށީމެވެ

." ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ފަހެ  ދަންނަވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވައިދެއްވާ ހުށީމެވެ
. އެވަގުތު هللا ގެ މިނިދާއަށް ތަޤުވާވެރި ހެޔޮލަފާ މީހުން އިޖާބަދޭ ވަގުތަކީ އެއީ ހާރުގެވެސް ވަގުތެވެ

 .   އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ.މިޙަދީޘުގައި އެވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ
ފެށޭނީ ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ ތު ލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެވަގުއަދި ބައެއް ޢި

އެއްބައި ވޭތުވުމުން ކަމަށެވެ. އެއީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވުމުން ދެން އޮންނާނީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައި 
.   ކަމަށް ވާތީއެވެ

. އަލިކަން  އަދި ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ ފަހެ ހާރުކެއުން ލަސްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. އަދި  ،ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ކެއުމާއި ބުއިން އަދި އަނބިމީހާއާ އެއްދާންކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ފަތިސްނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމުގެ ކުރިން ފަންސާސް އާޔަތް ކިޔެވޭހައި ވަގުތު އޮއްވައި އެކަންކަން 
. ށްގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެގެން އެކަމަށް ދަލީލުކުރާ ވަރަ ހުއްޓައިލުން އެދެވިގެންވެއެވެ

 . .އައިސްފައިވެއެވެ   އޭގެ ބައެއް ނައްޞުތައް މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ
. هللا މާތް  C  J I  H   G  F  E  D K LZ ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

ކަޅުރޮދިން ހުދުރޮދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން މާނައީ: " )١٨٧البقرة: (
                                                           

 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )1
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." މާތްތިޔަބައި ރުއްސުންލެއްވި ޢަދިއްޔު ބުނު ޙާތިމްގެ ކިބައިން هللا މީހުން ކައިބޮއި ހަދާށެވެ
. މާތް . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ،މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވި ހިނދު، ކަޅުރޮދިފަށަކާއިهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ދެން ރޭގަ ،ހުދުރޮދިފަށެއް ހޯދައި ނޑުވުމުން އެތަނުން ދެރޮދިފަށް ބާލީސް ދަށަށް އަހުރެން ލައިފީމެވެ
 . ) ހުދުރޮދިފަށެއް ހުދުރޮދިފަށް ފާޅުވޭތޯ ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެއްޖައީމެވެ ފަހެ (ހެނދުންވީ އިރުވެސް
. ދެން ހެނދުންވުމުން  އެވާހަކަ  ،ގޮސް ގެ އަރިހަށް rرسول اهللا އަހުރެންނަކަށް ފާޅެއްނުވިއެވެ

. "ކަޅުރޮދިފަށުގެ މުރާދަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްއަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ.  ކުރެއްވިއެވެ
. (އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ  . އަދި ހުދުރޮދިފަށުގެ މުރާދަކީ ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަމެވެ އަނދިރިކަމެވެ

"(.   އަނދިރިކަމުން ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
ސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަهللا މާތް - رمحه اهللا  - قتادة 

" . ދެބޭކަލުން އެއްރެއަކު ހާރު  ،ޒައިދު ބުނު ޘާބިތާއި ،އާއި rرسول اهللا އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ދެންފަހެ ދެބޭކަލުން އެކަމުން އަވަދިވެ ވަޑައިގެން  ފަތިސްނަމާދަށް  rرسول اهللا ފަރީއްކުޅުވައިފިއެވެ

 . ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން އަނަސްގެފާނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ.  -رمحه اهللا  -تادة قވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ
ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމާ ދެމެދު ކިހައި ވަގުތެއްވޭ  ،އެދެބޭކަލުން ހާރު ފަރީއްކުޅުވައި ނިންމެވުމާއި

". . ފަންސާސް އާޔަތް ކިޔެވޭހައި ވަގުތެވެ    )1(ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް އަދި

 . . rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  حتى واشربوا فَكُلُوا بِلَيلٍ، يؤذِّنُ بِالَالً "إِنَّ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
يادني ناب ومٍ، أُمكْتم كَانَ قَالَ: ثُمالً وجى رمي الَ أَعادنى يتقَالَ حي :لَه تحبأَص "تحب2(أَص(  : މާނައީ

.) ފަހެ ޢަބްދު" . (އެބަހީ ދަމުނަމާދަށެވެ هللا ހަމަކަށަވަރުން ބިލާލުގެފާނު ބަންގި ދެއްވަނީ ރޭގަނޑުއެވެ
. ދެން ބުނު އުއްމުމަކްތޫމް ބަންގި ދެއްވައިފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި ހަދާށެވެ

. އަދި އެއީ (ޢަބްދު . ފަތިސްވެއްޖެއޭهللا ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ) ލޯފަން ބޭކަލެކެވެ  ،ބުނު އުއްމުމަކްތޫމަކީ
".   ފަތިސްވެއްޖެއޭ މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވައިފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ބަންގި ނުދެއްވާނެއެވެ

ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  إِفْطَارنا، نعجلَ أَنْ أُمرنا اَألنبِياِء معشر "إِناޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

رخؤنا، ونورحس عضنا ونانملَى أَيا عنلائميفِ ش "الَةރުން އަހުރެމެންނަކީ ހަމަކަށަވަމާނައީ: " )3(الص

                                                           
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية )1
  .والنسائي وابن حبان وابن خزمية رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي )2
  .رواه أبو داود الطيالسي وابن حباّن وصححه األلباين )3
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. ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުމަށާއި، ހާރުކެއުން ލަސްކުރުމަށާއި، ނަމާދުގައި  ނަބީބޭކަލުންނެވެ
." އަމުރުކުރައްވާފައިهللا) (މާތްއަހުރެމެންނަށް  ،ވުމަށްވާތްމަތީ ބޭއް ،އަހުރެމެންގެ ކަނާތް   ވެއެވެ

. އޭ ނާގެ ޝައްކުގެ މައްޗަށް ދެންފަހެ ފަޖުރުލުމާމެދު ޝައްކުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
! އޭނާއަށް ފަޖުރުލައިފިކަން  ،ބިނާކޮށް ކެއުމާއި . އަދިކިއެއްތަ ބުއިން ހުއްޓައިލުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

.  ،ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ކެއުމާއި  ފަހެ އިމާމު މާލިކު މިކަމުގައިބުއިން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
.ފައިވަޑައިގެން ޚިލާފުވެ ފަޖުރުލުމާމެދު  ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެއެވެ

. ފަހެ މިކަމުގައި ދަލީލުތައް  ޝައްކުވެއްޖެމީހާއަށް އެހައި ހިސާބުން ކެއިން ބުއިން ޙަރާމެވެ
. މާތް D  C  ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا ޘާބިތުވެގެންވަނީ އިމާމުމާލިކުގެ މިރައުޔާ ޚިލާފަށެވެ

 L  K  J  I  H   G  F  E  ON  M Z  ) :ރޭގަނޑުގެ އަދި މާނައީ: " )١٨٧البقرة
އަނދިރިކަމުން ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން (އެބަހީ ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން) 

". ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއިހަދާށެވެ
. އެކަލޭގެ ."ރިވާވެގެންވެއެވެ . "ޝައްކުވާ ހިނދު ޝައްކު ފިލަންދެން ކާށެވެ އަދި  )1(ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. . މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅެވެ    އިބުނުލް މުންޛިރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
 ،އެޙާލަތުގައި އިންދައި ބަންގިގޮވަން ފަށައިފިނަމަ ،އިންނަ މީހާ ދެންފަހެ ހާރުކާން

.ބަންގި ނިމެ . ފަހެ އެއީ ޟަރޫރީ ޙާލަތެކެވެ هللا ފަހެ މާތް ންދެން ކެއުން އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މާނައީ:  )2(منه" حاجته يقْضي حتى يضعه فَالَ هيد علَى واِإلناُء النداَء أَحدكُم سمع "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް، އޭނާގެ އަތުގައި ކަންވާރު އޮތް ޙާލު، ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ ފަހެ "

".   އެކަންވާރުން އޭނާގެ ބޭނުން ފުދިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެނުބަހައްޓާ ހުށިކަމެވެ
 އަރިހުގައި މިދެބޭކެލުންގެ ،އާއި -رمحهما اهللا  - إِسحاَق ،އާއި اَألعمشދެންފަހެ 

. އަޘަރުގެ އެއީ އަންނަނިވި  އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން ހާރުކެއުން ހުއްދަކަމަށް ނަޤުލުކުރެވިފައިވެއެވެ
 . ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތްމައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

 . މާނައީ:  )3("تطْلُع لَم الشمس أَنَّ إِالَّ النهار هوr  اِهللا رسولِ مع تسحرت"އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
." rرسول اهللا އަހުރެން " . ހަމައެކަނި އިރުނާރާ ކަމެވެ . އެއީ ދުވާލުގައެވެ   އާ އެކު ހާރުކެއީމެވެ

                                                           
  رواه عبد الرزاق يف مصنفه وقال احلافظ إسناده صحيح. )1
  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود والبيهقي والدارقطين )2
 .أمحد والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين رواه )3
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. "މިބަސްފުޅުގައި ދުވާލުގެ މުރާދަކީ ވިދާޅުވެ - رمحه اهللا  - أبو احلسن السندي  ފައިވެއެވެ
. އެބަހީ  . އަދި އިރުގެ މުރާދަކީ ފަޖުރުގެ އަލިކަމެވެ . އެބަހީ ފަތިހެވެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ދުވާލެވެ

".    )1(ފަޖުރުލާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ހާރު ފަރީއްކުޅުވި ވާހަކައެވެ
. "ވިދާޅުވެފައިވެ -رمحه اهللا  - احلنفي  ينالد بدرއަދި  މިބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ އެވެ

". އެބަހީ ބަޔާންވެދިޔަ ނައްޞުތަކުން ހާރުކެއުން  )2(ހާރުކެއުން ލަސްކުރުމުގައި މުބާލަޣާކުރުމެވެ
ލަސްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަން ޘާބިތުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހާރުކެއުން އެބޭކަލުން 

.ލަސްކުރައްވާކަން މީސްތަކުންނަށް ޔަޤީންކޮށްދެއްވީއެ އަދި ހާރުކެއުން އެންމެ ލަސްކުރެވޭނީ  ވެ
. ބަޔާންވެދިޔަ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކުން އެކަން އެވަނީ  ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގި ނިމެންދެނެވެ

.   ބަޔާންވެފައެވެ
ްސުކުރްނ. )2( . ރޯދަވެރިޔާ ޯރަދީވްއލްުނ ައަވ އޭނާއަށް  ،ފަހެ ރޯދައަކީ އަޅުކަމެކެވެ

ގެ އަމުރުފުޅަށް ބޯލަނބާ هللا ކުން ދުރުވެގެން އެހުރީ މާތްޙަލާލުކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަهللا މާތް
. . އެނޫން އެހެން މަޤުޞަދެއްގައެއް ނޫނެވެ ފަހެ  ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ

. ދެން އެއަށްފަހުވެސް އޭނާ  އިރުއޮއްސުމާއެކު އެމަޤުޞަދު ރޯދަވެރިޔާގެ ކިބައިން ފުރިހަމަވީއެވެ
. އަދި އޭރުން އޭނާގެ އެމަޤުޞަދަށް އެބަ ފުށު ،އްޖެނަމައި ހުރެރޯދަނުވީއްލަ ،ޢުޛުރެއްނެތި އަރައެވެ

. އަދި އެއީ އިންތިހާ  ކިބައިގައި ބޮޑާވެރިކަމުގެ ސިފަ ހުރިކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އެބަ ދަލީލުކުރެއެވެ
.هللا ދަރަޖައަށް މާތް ކީ ރޯދަވީއްލުމަ ،ފަހެ އިރުއޮއްސުނުކަން ހަމަ ޔަޤީންވުމާއެކު ނުރުއްސަވާ ކަމެކެވެ

 .   މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. .  rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  من النهار وأَدبر هنا، ها من اللَّيلُ أَقْبلَ "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
) ރޭގަނޑު މިދިމާއިމާނައީ: " )3(الصائم" أَفْطَر فَقَد الشمس، وغَربت هنا ها ން (އިރުމަތި ފަރާތުން
) ދުވާލު ފުރަގަސްދީ ގޮސްއަދި މިދިމާއި، ރިމަތިލާ ހިނދުކު އިރުއޮއްސިއްޖެ  ،ން (ހުޅަނގު ފަރާތުން

." އެބަހީ  އަދި  ،ސްއް ނުކެއައެއްޗެހިނދު، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ރޯދަވެރިޔާ ރޯދަވީއްލައިފިއެވެ
. ނުވަތަ އެހިނދުން އެހިނދަށް ،އެއްޗެއް ނުބުޔަސް  ،އޭނާ އެހުރީ ރޯދަވީއްލި މީހެއްގެ ޙުކުމުގައެވެ

.   ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ

                                                           
 النسائي. على السندي شيةحا )1
  البخاري. صحيح شرح القاري عمدة )2
  رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والدارمي وابن حبان وابن خزمية. )3
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ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  )1(الْفطْر" عجلُوا ما بِخيرٍ الناس يزالُ "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މީސްތަކުން، އެބައިމީހުން ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރާހައި ހިނދަކު ހެޔޮގޮތުގައި މާނައީ: "
. އެކަލޭގެފާ ." އަދި ސުނަނު އިބުނު މާޖާގައި އިތުރަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ ނު ދެމިތިބޭނެތެވެ

 . މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަވީއްލުން  يؤخرونَ" الْيهود فَإِنَّ الْفطْر، "عجلُواޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
." ފަހެ ރޯދަވީއްލުން  . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޔަހޫދީން ރޯދަވީއްލުން ފަސްކުރެތެވެ އަވަސްކުރާށެވެ

. ޢުޛުރަކާއެކު މެނުވީ އެއަށްވުރެއަވަސްކުރުމުގެ މުރާދަކީ ހަމަ އިރުއޮއްސުމާއެކު ރޯ  ،ދަވީއްލުމެވެ
. ފަހެ  ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތްލަސްނުކުރުމެވެ

 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  تنتظر لَم ماَ سنتي علَٰى أُمتي تزالُ "الَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ތަރިތަކަށް  ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުން، އެމީހުން ރޯދަވީލަންމާނައީ: " )2(النجوم" فطْرِهابِ

." އެބަހީ ތަރިތައް  އިންތިޡާރު ނުކުރާހައި ހިނދަކު، ވާހުށީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގެ މަތީގައެވެ
  ނުވަނީސް ރޯދަވީއްލުމެވެ.ފާޅު

ްއުބ  ކިެތ. ޯރަދީވްއލްުނ މްުސަތަޙ ފަހެ ކަދުރުން ރޯދަވީއްލުން މުސްތަޙައްބު  ެވގެްނވާ ަތ
. . އަދި ކަދުރުގެ ތެރެއިންވެސް ރުޠަބުކަދުރުން ރޯދަވީއްލުން އައުލާކަން ބޮޑެވެ އަދި  ވެގެންވެއެވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނު ބުނު ޢާމިރުގެ هللا ފަހެ މާތްކަދުރު ނުލިބިއްޖެނަމަ ފެންފޮދަކުންނެވެ
. ކިބައިން ރިވާވެގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا ންވެއެވެ  أَفْطَر "إِذَاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

كُمدأَح رفْطلَى فَلْيرٍ، عمفَإِنْ ت لَم جِدي رفْطلَى فَلْياٍء، عم هفَإِن "ورތިޔަބައިމީހުންކުރެ މާނައީ: " )3(طَه
. ފަހެ ކަދުރު ނުލިބިއްޖެނަމަ ފެނުން ފަހެ ކަދުރުން  ،މީހަކު ރޯދަވީއްލާނަމަ ރޯދަވީއްލާ ހުށިކަމެވެ

". . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޠާހިރުވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ هللا އަދި މާތް ރޯދަވީއްލާ ހުށިކަމެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  r النبِي "كَانَސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

فْطيلَى رع اتطَبلَ رأَنْ قَب ،لِّيصفَإِنْ ي لَم كُني اتطَبر ،اترمفَإِنْ فَت لَم كُني اترما تسح اتوسح نم 
ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ރުޠަބު ކަދުރުން ރޯދަވީއްލަވައެވެ.  މަޣުރިބުނަމާދު rرسول اهللا  މާނައީ: " )4(ماٍء"

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والدارمي وابن حبان وابن خزمية، وابن ماجه عن أيب هريرة. )1
  .بن خزمية وصححه األلباينرواه ابن حبان وا )2
  .بابرواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين يف بعض كتبه وضعفه يف بعضها جلهالة الر )3
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي والدارقطين واحلاكم وصححه األلباين )4
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. ދެންފަހެ ތަމްރު ކަދުރުވެސް ނެތްނަމަ ފަހެ ރުޠަބު ކަދުރު ނެ ) ކަދުރުންނެވެ ތްނަމަ ތަމްރު (ހިކި
".   ފެންފޮދަކުންނެވެ

އެބަހީ ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު ރޯދަވީއްލުމުގައި އެހެން ރޯދަވެރިއަކު  ޯރަދެވރިައުކ ޯރަދީވްއލުުވްނ.
. . އެއްފަހަރާ ދެރޯ ބައިވެރިކުރުމެވެ ދައިގެ ޘަވާބުލިބޭ އެއީ ވަރަށް އަޖުރު ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޚާލިދުލް ޖުހަނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތްކަމެކެވެ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  أَنه غَير أَجرِه مثْلُ لَه كَانَ صائما فَطَّر "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ރޯދަވެރިއަކު ރޯދަވީއްލުވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ. މާނައީ: " )1(شيئًا" الصائمِ رِأَج من ينقُص الَ
. އެއީއެރޯދަވެރިޔާގެ  އެރޯދަވެރިޔާގެ އަޖުރުން އެއްވެސް  އަޖުރާ އެއްފަދަ އަޖުރެއް އޭނާއަށް ވެއެވެ
."މިންވަރެއް އުނި   ވުމަކާ ނުލައެވެ
 ،ވީއްލުމުގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިންނާއިއެބަހީ ރޯދަ ޯރަދީވްއލާ ަވގުުތ ުދޢާކުުރްނ. )3(

. ފަހެ ރޯދަވީއްލުމުގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިންން ދުޢާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ  ރޯދަވީއްލާ ހިނދުގައެވެ
. ދުނިޔެއާއި . އަދި އެވަގުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެވޭ ވަގުތެއްވެސް މެއެވެ އާޚިރަތުގެ ހެވަށް އެދި  ،ކަމެކެވެ

.ކޮންމެ ދުޢާއެއްވެސް ކުރެވޭނެއެ . ވެ އަދި  އަދި އެވަގުތު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ނެތެވެ
 . رسول اهللا އަދި އެވަގުތު ކިޔާދުޢާ ހަމައެފަދައިން ރޯދަވީއްލުމަށްފަހު ދުޢާކުރުންވެސް އެދެވިގެންވެއެވެ

r ްފަހެ މާތ . ބުނު ޢުމަރު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ގެ އަރިހުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ
 . .  ،ރޯދަވީއްލަވާ ހިނދު rل اهللا رسوވިދާޅުވިއެވެ  الظَّمأُ "ذَهبމިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

لَّتتابو وقرالْع تثَبو راَء إِنْ اَألجއަދި ނާރުތައް މާނައީ: " )2(اُهللا" ش . ކަރުހިއްކުން ފިލައްޖެއެވެ
. އަދި އިރާދަކުރެ ."ބިތުވެއްޖެއެއްވިއްޔާ އަޖުރު ޘާތެމިއްޖެއެވެ   ވެ

 ،ބުނު ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞް ރޯދަވީއްލަވާ ހިނދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . މާނައީ:  )3("يل رفغت نْأَ ٍءيش لَّكُ تعسو يتالَّ كتمحربِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"ވިދާޅުވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

ފުޅު  رمحةގެ هللاތަނަވަސްވެގެންވާ އިބަ ،ރިހާ އެއްޗަކަށް ވުރެބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހު އޭ ހައްދަވާ"
. حضرةގެ هللاދެއްވުމަށް އެދި އިބަ މިއަޅާގެ ފާފަފުއްސަވައި ،މެދުވެރިކޮށް   "ން ދަންނަވަމެވެ

ކުްނ ުދުރުވްނ. )4( ްނަތްއަތ ނުވަތަ  ،އެބަހީ ރޯދައިގެ އަޖުރު އުނިވާ ޯރަދއާ ަތޢާރުުޟވާ ަކ
. ފަހެ ރޯދައަކީ އެންމެމާތް އަޅުކަންތަކުގެއަޖުރު އެއްކޮށް ގެއްލިގެންދާފަ  ދަ ކަންތައްތަކުން ދުރުވުމެވެ

                                                           
1( رمذي والنحه األلباينرواه أمحد والتسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن خزمية وصح. 
  .وحسنه األلباين رواه أبو داود والنسائي يف الكربى، والبيهقي والدارقطين )2
  .ابن ماجه والبيهقي يف شعب اإلميان وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار رواه )3
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. އެއަޅުކަން މާތް ތެރެއިން  ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ނަފްސުތައްهللا އަޅުކަމެކެވެ
ނަފްސުތައް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އެ ކުރެއްވުމަށާއި،އެކަލާނގެއަށް އަދާކުރެވޭ ކިޔަމަންތެރިކަމުން ތަހުޛީބު

. ،މަށާއިއާދަކުރުއްވައި ހޭނުއްވު އެހެންކަމުން  އަދި އެނަފްސުތަކުގެ ތަޤުވާވެރިކަން އިތުރުކުރެއްވުމަށެވެ
ތަޤުވާވެރިކަން ރޯދަވެރިޔާ މިކަންކަމަށް ވިސްނައި ރޯދައިގެ އެންމެބޮޑު މަޤުޞަދުކަމުގައިވާ 

.    ޙާޞިލުކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
. هللا މާތް  8  9 :  7    3  4  5  6] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

<;  >=   ?  @Z ) :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!މާނައީ: " )١٨٣البقرة 
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވިއްޖެއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ 

.މައްޗަށްވެސް ފަރުޟުކުރެވުނު ފަދައިން ." ނެވެ   އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ
!  ،ފަހެ ރޯދައަކީ ހަމައެކަނި ކެއުމާއި . އަދިކިއެއްތަ هللا ބުއިން ދޫކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް ނަހީކުރެއްވި ހުރިހާކަމެއް ދޫކޮށްލުމެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު . ރިވާވެގެންވެއެވެ .  rرسول اهللا ވިއެވެ  اَألكْلِ من الصيام "لَيسޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 )1(صائم" إِني صائم، إِني: فَقُلْ علَيك جهِلَ أَو أَحد سابك فَإِنْ والرفَث، اللَّغوِ من الصيام إِنما والشربِ،
! ޙަޤީޤީ ރޯދައަކީ  ،އިރޯދައަކީ ހަމައެކަނި ކެއުމާމާނައީ: " . އަދިކިއެއްތަ ބުއިން ދޫކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ

) ބޭކާރު ވާހަތައް ދެއްކުމާއި އަދި ހަޑިހުތުރު ވާހަކަތައް  ،ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި ބޭކާރު ،(އެކަމާ އެކުއެކީ
. ،ފާޙިޝްޢަމަލުތައް ކުރުމާއި ،ދެއްކުމާއި މީހަކު  ދެންފަހެ ތިބާއާ ދިމާއަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމެވެ

ބޭއަދަބުވެރި ގޮތެއްގައި ތިބާއާމެދު މީހަކު މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ  ،ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ބުނެފިނަމަ
." ،ކޮށްފިނަމަ . އަހުރެން މިހުރީ ރޯދައަށެވެ . އަހުރެން މިހުރީ ރޯދައަށެވެ    ފަހެ ތިބާ ބުނާހުށިކަމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާهللا އަދިވެސް މާތް ވެގެންވެއެވެ
 . . rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  ِِهللا فَلَيس والْجهلَ، بِه والْعملَ الزورِ قَولَ يدع لَم "من ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 ،ރުމާއިއެފަދަ ޢަމަލުތައްކު ،ފާފަވެރިވާހަކަތައް ދެއްކުމާއިމާނައީ: " )2(وشرابه" طَعامه يدع أَنْ حاجةٌ
މިކަންކަން ދޫކޮށްނުލައިފިމީހާ  ،އެފަދަ ޢަމަލުތައްކުރުމާއި ،އަދި ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި

) ކެއުމާއި . ފަހެ އޭނާ (ހަމައެކަނި ގެ ޙަޟުރަތަކަށް އެއްވެސް هللاބުއިން ދޫކޮށްލުމަކުން  ،ދަންނައެވެ
".    ބޭނުމެއް ނެތެވެ

                                                           
  .باينابن حبان وابن خزمية والبيهقي وصححه األل رواه )1
  .رواه أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان )2
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. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާهللا އަދިވެސް މާތް ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . . rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  من وكَم الْجوع، إِالَّ صيامه من لَه لَيس صائمٍ من "كَم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ނޑުހައިހޫނުކަން ފިޔަވައި އެބައިމީހުންގެ ރޯދައިން، ބަމާނައީ: " )1(السهر" إِالَّ قيامه من لَه لَيس قَائمٍ
! އަދި އެބައިމީހުންގެ ރޭއަޅުކަމުން ހޭލައިހުރުން  އެހެންކަމެއް ޙާޞިލުނުވާ ކިތައް ރޯދަވެރިން ވޭހެއްޔެވެ

  ފިޔަވައި އެހެންކަމެއް ޙާޞިލުނުވާ ކިތައް މީހުން ވޭހެއްޔެވެ!"
އަޅުއްވާފައިވާ ފަހެ ދަތްއުނގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީން ވަރަށްބޮޑަށް ބާރު ަދތްުއނގުޅުްނ. )5(

 . . އަދި ދަތްއުނގުޅުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ هللا މާތްކަމެކެވެ
. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މާނައީ:  )2(صالَة" كُلِّ عند بِالسواك َألمرتهم تيأُم علَى أَشق أَنْ "لَوالَޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގައި  ،ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެނަމަ"

".   ދަތްއުނގުޅުމަށް އެބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ
. އެކަމަނާ ރުއްސުންލެهللا އަދި މާތް އްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ :  )3("للرب مرضاةٌ للْفَمِ مطْهرةٌ السواك"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ މާނައީ
. އަދި " ."هللا ދަތްއުނގުޅުމަކީ އަނގަ ޠާހިރުވާ ކަމެކެވެ   ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ކަމެކެވެ

. އަދި ރޯދައަށް ހުރެގެން ދަތްއުނގުޅުމަށްގެ ދަލީލުތައް ޢާންފަހެ މިބާބު  ،މުވެގެންވެއެވެ
. އަދި ރޯދައަށް ހުރެ ދަތްއުނގުޅުން  ،ވަކިޚާއްޞަ ދަލީލެއް ޞައްޙަގޮތުގައި އައިސްފައެއް ނެތެވެ

. އެހެންކަމުން ދަތްއުނގުޅުމުގެޞައްޙަގޮތުގައި އައިސްފައެއް މަނާކުރާނެ ދަލީލެއްވެސް  ކުމް ޙު ނެތެވެ
.ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ޢާން    މުވެގެންވެއެވެ

. ރޯދަވެރިޔާ މެންދުރުކުރިން ދަތްއުނގުޅުން  ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ހުރިހާ ދަންނައެވެ
. އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވަނީ މެންދުރުފަހުން  ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤެވެ

. ފަހެ އިމާމު ނަވަ . "ޝާފިޢީ ދަތްއުނގުޅުމާ މެދުގައެވެ ވީ "އަލްމަޖުމޫޢު" ގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ދަތްއުނގުޅުން  މެންދުރުފަހުންރޯދަވެރިޔާއަށް މަޛުހަބުގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ރައުޔަކީ 

 ،އާއި ثور أبو އާއި، قاسحإ އާއި، محدأ އާއި، جماهد އާއި، عطاءއަދި މިއީ  .މަކުރޫހަވެގެންވުމެވެ
. އަދި މިއީ އަޞްހާބުބޭކަލުންގެ ރައުޔުކަމަ ވެސްމިބޭބޭކަލުންގެ ށް އިބުނުލް މުންޛިރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

                                                           
 .أمحد والنسائي يف الكربى، وابن ماجه والدارمي وصححه األلباين رواه )1
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان )2
 .ائي والبيهقي والدارمي وابن حبان وابن خزميةرواه أمحد والبخاري والنس )3
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.ބުނު ޢުމަރުގެވެސް ރައުޔެهللا ތެރެއިން ޢަބްދު (މިބޭބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ރޯދަވެރިޔާގެ އަނގާގައި  ވެ
 .މީރުވެގެންވާ ކަމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެވެ ،ގެ ޙަޟުރަތުގައި ގޮމަކަސްތޫރިއަށްވުރެهللا ،އުފެދޭ ވަސް

.  بن عروةއާއި،  سريين ابنއާއި،  إبراهيم النخعيއަދި ) ދަތްއުނގުޅައިފިނަމަ އެވަސް ކެނޑިގެންދާނެއެވެ
މިބޭބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީ ރޯދަވެރިޔާއަށް ދުވާލުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި  ،އާއި مالكއާއި،  الزبري

 .  بن عبد اهللاއާއި،  عمر بن اخلطاب އަދި އަޞްހާބުބޭކަލުންގެ ތެރެއިންދަތްއުނގުޅުން ހުއްދަވެގެންވުމެވެ
. ،އާއި عائشةއާއި،  عباس ކީ މިބާބުގައި (މިބޭބޭކަލުންގެ ދަލީލަ މިބޭބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ

. އެނައްޞުތަކުގައި ރޯދަވެރިއެއްއައިސްފައިވާ ޢާން މީހެއް  އަދި ރޯދަނޫން ،މު ނައްޞުތަކެވެ
(.   "ފަރަޤުކުރައްވާފައެއް ނެތެވެ
މެންދުރުފަހުން ދަތްއުނގުޅުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ގައި الغليل" "إِرواءބާނީ ޝައިޚު އަލް

އެޙަދީޘް ޙުއްޖަތަކަށް ނުވާނެއެވެ.  ،މަނާވެގެންވާކަމަށް އައިސްފައި އެވާ ޙަދީޘް ޟަޢީފުވެގެންވުމާއެކު
ދަވެރިޔާވެސް އެދަލީލުތަކުގެ ޙުކުމުގައި ރޯ ،މު ދަލީލުތައްޢާން އަދި މިބާބުގައި ޞައްޙަވެގެންވާ

. އަދި އެއީ . ޝާމިލުކުރެއެވެ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު  ،ޠަބަރާނީއިމާމުއް  ދުވާލުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައެވެ
މިބާބުގައި  ،ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ބަސްފުޅުهللا މާތް ،ޣަނަމުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވި

 ! .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުކިހާރަނގަޅުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ އަހުރެން މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލާ  ވިއެވެ
. ރޯދައަށް ހުރެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަށް ދަތްއުނގުޅޭނެ ހެއްޔެވެ؟  ،ސުވާލުކޮށްފީމެވެ

. ދުވާލުގެ ކޮން ވަގުތެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު  ." ދެން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ "އާނއެކެވެ
. "ހެނދުނު ނުވަތަ .  ވިދާޅުވިއެވެ ." އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ހަވީރެވެ

. . އަދި ބުނެތެވެ ގެ ޙަޟުރަތުގައި هللا ،"ރޯދަވެރިޔާގެ އަނގާގައި އުފެދޭ ވަސް އެކަމަށް ނުރުހެތެވެ
." މިފަދައިން  ،ގޮމަކަސްތޫރިއަށްވުރެ ޙަދީޘްކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  rرسول اهللا މީރުވެގެންވެއެވެ

. "އެކަލޭގެފާ ! اهللا سبحانَނު ވިދާޅުވިއެވެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް  އެވެ
. އަދި ގަސްތުގައި އަނގައިގެ ވަސް ނުބައިކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު  ދަތްއުނގުޅުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ

. އަދި އެކަމުގައި އެއްވެސް ހެވެއް ނު ވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އެބައިމީހުންނަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ
".    )1(އެއީ ނުބައި ކަމެކެވެ

) ދަތްއުނގުޅާ ންވެގެން މިދިޔައީ މިސްވާކުން (އިމިހުރިހާ ވާހަކައެއް ބަޔާ ރާކު ދަނޑިން
. ފަހެ ކަރުން  . ދެންފަހެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅާ މީހާ ދަންނައެވެ މީހާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ

ޅުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެތެރެއަށް ނުދާގޮތަށް ދަތްއުނގު
                                                           

  جيد. إسناده" التلخيص" يف احلافظ قال )1
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.  rرسول اهللا އެއީ ވުޟޫގެ ބާބުގައި މިފަދައިން   أَنْ إِالَّ االستنشاقِ ِيف "بالغْޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވާތީއެވެ
ފަތަށް ފެންލުމުގައި ތިބާ ރޯދަވެރިއަކު ކަމުގައިވާ ޙާލު، މެނުވީ ނޭމާނައީ: " )1(صائما" تكُونَ

". ރޯދައަށް ހުރެގެން ނޭފަތުން އެތެރެއަށް ފެން ދަމައިލުން އެވަނީ  މުބާލަޣާކުރާ ހުށިކަމެވެ
. އެހެންކަމުން ރޯދައަށް ހުރެގެން ބޭހުން ދަތްއުނގުޅާނަމަ ކަރުން އެތެރެއަށްވެސް  ،މަނާކުރައްވާފައެވެ

.   ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ
މިާއ )6( ޤުރުއާން މުރާޖަޢާކުރުމަކީ  ،ފަހެ ދީލަތިވުމާއި ަޖޢާކުުރްނ.ުޤުރއާްނ މުރާ  ،ީދލިަތުވ

. އެކަމަކު ރަމަޟާންމަހުގައި  ހުރިހާ މައްސަރެއްގައިވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ
 . ބުނު ޢައްބާސްގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތްމިކަންކަމުގެ މުސްތަޙައްބުކަން ބޮޑެވެ

. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ِيف يكُونُ ما وأَجود الناسِ، أَجودr  النبِي "كَانَއެވެ
 اِهللا فَلَرسولُ الْقُرآنَ، فَيدارِسه رمضانَ، من لَيلَة كُلِّ ِيف يلْقَاهu  جِبرِيلُ وكَانَ جِبرِيلُ، يلْقَاه حني رمضانَ
r دورِ أَجيبِالْخ نيحِ مالر "لَةسرމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދީލަތި ފަރާތްކަމުގައި މާނައީ: " )2(الْم

އެންމެ ދީލަތިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރަމަޟާންމަހުގައެވެ.  ވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު rرسول اهللا 
. އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ރެއަކު އެއީ އެކަލޭގެފާނާ ޖިބުރީލުގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވާ ހިނދު ގައެވެ

. ފަހެ  ނު އެކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި،ޖިބުރީލުގެފާ އެކަލޭގެފާނަށް ޤުރުއާން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވައެވެ
ހެޔޮކަންތަކުގައި  rرسول اهللا  ،ހަމަކަށަވަރުން ފޮނުވައިލެވޭ ވައިރޯޅިއަކަށްވުރެ

".   ހަލުއިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ
ުކަގިއ ިއުތަރްށ ީހވާިގުވްނ.ރަ  )7( ްނަތ ަކ ފަހެ  ަމާޟްނަމުހގެ ަފުހ ިދަހެއްއަގިއ ައޅު

ފާފަ ނުފޮހެވި ހުރެއްޖެ މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއްކަން ބަޔާންވެ  ،ރަމަޟާންމަސް ނިމިގެން ދާއިރު
. އެހެންކަމުން ރަމަޟާންމަސް ނިމެމުންދާ ހިނދު  ،ބަރަކާތާއިއަދި ފަހުދިހައެއްގައި  ،ހިނގައްޖެއެވެ

ތިމާގެ ފާފަތައް ފޮހެވޭތޯ ގަދައަޅައި  ،އެފުރުޞަތުގައި ބޭނުންހިފައި ،ދަރުމަ އޮހިގެންދާ ހިނދު
. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  وأَيقَظَ لَيلَه، وأَحيا مئْزره، شد الْعشر لَدخ إِذَا r النبِي "كَانَރިވާވެގެންވެއެވެ

"لَهرسول اهللا ހިނދު،  މާނައީ: "ފަހުދިހައެއް އަންނަ )3(أَهr  ުއެކަލޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅ
. (އެބަހީ އަޅުކަމަށް ކުރިއަށްވުރެ .) އަދި ރޭގަނޑު  ،ބަނދެލައްވައެވެ ހީވާގިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ

                                                           
 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين )1
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن خزمية )2
  .د والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبانرواه أمح )3
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.) އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އިޙުޔާކުރައްވަ . (އެބަހީ ރޭއަޅުކަމުގައި މުޅިރޭގަނޑު ހޭދަކުރައްވައެވެ އެވެ
." (ރޭއަޅުކަން ކުރެއްވުމަށް) އަވަހާރަފުޅުންއަހުލުވެރިން    ނަންގަވައެވެ

  

ްނަތްއަތއް    ޯރަދެވރިާޔައްށ ުހްއަދ ަކ
ތަކެއް އޭނާއަށް ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަންތައް ،ރޯދަވެރިޔާ ރޯދައަށް ހުންނައިރު

  މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.
ދެމެދު އެއްވެސް  އަންހެނަކާ އި،މިކަމުގައި ފިރިހެނަކާފަހެ  ީފުންނ. ،މަޫދްށެއުރމާިއ )1(
. ފަހެ ފަރަޤެއް ނެތެ . އަދި ގަސްތަކާ ނުލައި ލޮނު ބޮވުނަސް ރޯދައެއް ނުމެގެއްލޭނެ މެއެވެ رسول ވެ

.  rاهللا  މަދީނާއާ ދެމެދުގައިވާ "އަލްޢަރަޖު" އޭ ކިޔުނު  ،އާއި"މައްކާގެ ޞަޙާބީބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ
ނުވަތަ  ،ހުންނަވާ ޙާލު، ކަރުހިއްކައިގެންފައި ވާލެއް ބޮޑުކަމުން ރޯދައަށް rرسول اهللا ތަނުގައި 
."ންއަޅުއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީއެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅަށް ފެ ،ގެ ސަބަބުންހޫނުގަދަވުމު  )1(މެވެ
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުهللا އަދި މާތް ންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ދެން ޖުނުބުގެ  rرسول اهللا " ރޯދައަށް ހުންނަވާ ޙާލު، ޖުނުބުވެރި ޙާލުކޮޅުގައި ފަތިސްކުރައްވައެވެ
  )2(ހިނެއިން ހިނައިގަންނަވައެވެ."

ްނ. )2(  ،ރިހުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއްގެ އަ rرسول اهللا ފަހެ މިކަމުގައި  ައނުދްނެއޅު
. ނަމަވެސް ބައެއް  އަދި ޢަމަލުފުޅެއްވެސް ޞައްޙަގޮތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

. ފަހެ  އަޞްޙާބުބޭކަލުން ރޯދައަށް ތިއްބަވައިގެން އެކަންކުރައްވާ ކަމުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
 ،އަށް ހުންނަވައިގެން އަނދުން އަޅުއްވާ ކަމުގައިރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ރޯދަهللا މާތް

.   އަލްއިމާމު އަބޫދާވޫދު ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
)  އައިޑްރޮޕްސްދެންފަހެ  ފަދަ ބޭސް ލޮލަށް އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން (ލޮލަށް ތިކިޖައްސާ

. މިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ .ދަންނައެވެ  ،މާލިކީ މަޛުހަބާއި ފައެވެ
 ،ލޮލަށް އަޅާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ،ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޙަންބަލީ މަޛުހަބުގެ

ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޅާއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އޭގެ އަޘަރު ކަރުތެރެއަށް ވާޞިލުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ 

                                                           
  .رواه أمحد ومالك وأبو داود والنسائي يف الكربى والبيهقي وصححه األلباين )1
  وابن حبان وابن خزمية. رواه أمحد والبخاري ومسلم )2



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  76  

. ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ  الشيخ صاحل الفوزانއިން އަދި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެ ގެއްލޭނެއެވެ
 .   މިފަދައިންނެވެ

إمام އާއި، أبو ثور އާއި، إبراهيم النخعي އާއި، احلسن البصري އާއި، عطاء بن أيب رباح 
ރޯދަވެރިޔާގެ  ،މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،އާއި إمام الشافعي އާއި، أبو حنيفةإمام އާއި، األوزاعي 

ތަ ކަންފަތަށް އެފަދަ އެއްޗެއް އެޅުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެއީ އޭގެސަބަބުން ލޮލަށް ނުވަ
. އެހެނީ ލޮލާއި  ،ކަރުތެރެއަށް އަޘަރެއްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

. ވެރިންގެ ތެރެއިން އަދި ފަހުގެ ޢިލްމު ކަންފަތަކީ ބަނޑަށް ކާނާ ވާޞިލުކޮށްދޭ މަޙައްލަކަށް ނުވާތީއެވެ
  ގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ. العثيمني صاحل بن حممدالشيخ 

.  ناصر الدين األلباين حممدالشيخ އަދި މިމައްސަލާގައި  މިމައްސަލާގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ
ގެ އަރިހުން އެއްވެސް ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.  rرسول اهللا 
ކަންފަތަށް ބޭސްފަދަ ތަކެތި އެޅުމާއި،  ،އެޅުމާއި، ލޮލަށާއިފަދަ ކަންތައްތައް (އަނދުންން މިއެހެންކަމު

 (  البراَءةُ"ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރުން ބޭސްފަދަ އެއްޗެއް ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލުކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް
.ގެ ޤަވާ )1("اَألصلية ކުން މެނުވީ އެޤަވާޢިދުގެ ފަހެ ޞައްޙަ ދަލީލަ ޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އަދި އެކަމާ ވާރިދުވެގެން މެދު ޞައްޙަ ދަލީލެއް ދަށުން އެފަދަ ކަންތައްތައް ނުނެރެވޭނެއެވެ
.   ފަހެ މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ. އައިސްފައި ނުމެވޭމެއެވެ

 ވެފައިވެއެވެ.ވިދާޅު مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازއަދި މިމައްސަލާގައި 
މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް ޞައްޙަވެގެންވާ 

. އެއީ އޭގެސަބަބުން ކަރުތެރޭގައި  ،ލޮލަށާއި ،ގޮތަކީ ކަންފަތަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ
. އެކަމަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން  ،ރަހަލައިފިމީހާ ރަހަލީނަމަވެސް ނުވަތަ ރަހަނުލީނަމަވެސް މެއެވެ

. . އެރޯދަ ޤަޟާކުރުމަކު މައްސަލައެއް ނެތެވެ އެއީ މިމައްސަލާގައި  ޤަޟާކުރުން ވާޖިބެއް ނޫނެވެ
  ޚިލާފުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ.އުފެދިފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ 

އި ފަހެ މިމައްސަލައަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގަ ައނިބމީހާައްށ ޮބްސިދުންނ. )3(
.  ،މާލިކީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ
މާބޮޑަށް ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ  ،އޭނާގެ ގައިގައި ބީހި ،ރޯދަވެރިޔާ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުމާއި

. ރޯދަ . އަދި އިމާމު މާލިކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ އަށް ހުރެގެން އެފަދަކަމެއްކޮށް ޝަހުވާނީ މަކުރޫހަކަމެކެވެ

                                                           
  އެޙުކުމުން ބަރީއަވެގެންވުމެވެ. ،އި ހިނދަކުއެބަހީ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްދާނެ ދަލީލެއް ނާންނަހަ )1
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އޭނާގެ  ،އޭނާގެ ޖިންސީގުނަވަނުން އެއްޗެއް ބޭރުނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ،އައިސްފިމީހާ އެދުންވެރިކަން
. . އަދި އޭނާ އެރޯދަ ޤަޟާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ މިބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ  ރޯދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ

. ފަހެ އަންނިވި ބަސްދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި  ގެ ބޫހުރައިރާރުއްސުންލެއްވި އަهللا މާތްފުޅުތައް ހިމެނެއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  للصاَّئمِ؟ الْمباشرة عنِ r النبِي سأَلَ رجالً "أَنَّކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

صخفَر لَه .أَتاَه؟ وأَلَهفَس رآخ اههي فَإِذَا. فَنالَّذ صخر لَه ،خيي شالَّذو اههن "ابމާނައީ:  )1(ش
ގައިގޯޅިވެ އުޅުން ހުއްދަވެގެންވޭތޯ؟ ނުވަތަ  ،ބީހިއޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ގައިގައި  ،އަށްރޯދަވެރިޔާ"

. rرسول اهللا މީހަކު  ނޫންތޯ؟ އަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އޭނާ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ
. އަދިދެއްވި . ފަހެ  އެވެ އެހެންމީހަކު އައިސް ހަމަ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކޮށްފިއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަމުގެ ހުއްދަދެއްވި މީހާއަކީ  އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް އެކަން މަނާކުރެއްވިއެވެ
."ކެމުސްކުޅިއެ . އަދި އެކަން މަނާކުރެއްވި މީހާއަކީ ޒުވާނެކެވެ ންލެއްވި ރުއްސުهللا އަދި މާތް ވެ

 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  وهما امرأَته قَبلَ رجلٍ عنr  النبِي "سئلَމައިމޫނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
،انمائقَالَ: ص ا" "قَدއަނބިމީހާއަށް ބޮސްދޭ ފިރިމީހާއާ ރިން ރޯދައަށް ތިބެ، ދެމަފިމާނައީ: " )2(أَفْطَر
.  r رسول اهللا ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ

".   ފަހެ މިއީ ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ. ދެމީހުންވެސް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ
ސުފުޔާނުއް ޘައުރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖިމާޢުވެވިދާނެ ކަމުގެ  ،އަދި އިމާމު ޝާފިޢީއާއި

. އެއީ އޭނާގެ ރޯދަ ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ.ސް ނުދިނުބޮ ،ޖެމީހާ ރޯދައަށް ހުރެބިރު އޮވެއް  މަށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ބަސްފުޅެވެ. هللا މާތްމިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ 
 . رسول މާނައީ: " )3(بِه"ِِإلر أَملَكَكُم وكَانَ صائم، وهو ويباشر يقَبلُ r النبِي "كَانَއެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަނބަލުންގެ  ކަނބަލުންނަށް ބޮސްދެއްވައި،ހުންނަވާ ޙާލު، އަނބިއަނބި  ރޯދައަށް rاهللا 
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެމީހެއްގެ ޝަހުވަތްތެރިކަން  ،ގައިކޮޅުގައި ބީހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

."އެންމެ ކޮންޓްރޯލުކުރައްވާ ފަރާތްކަމުގައި އެކަލޭ   ގެފާނު ވިއެވެ
. މިކަމުގައި އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތަކީ  އަދި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެކަންކުރުން  ،ބޮސްދިނުމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ޝަހުވަތްތެރިކަން ހިލިގަންނަ މީހާއަށް ރޯދައަށް ހުރެ
. މުސްކުޅިމީހާއަށް  ން ކުރުން މަނާކުރައްވައި،އަށް އެކަޒުވާނާ rرسول اهللا ދަލީލަކީ  ޙަރާމްވެގެންވުމެވެ

                                                           
  .رواه أبو داود والبيهقي وحسنه األلباين )1
  .رواه أمحد وابن ماجه والدارقطين وضعفه األلباين )2
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطين وابن حبان وابن خزمية )3
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. އަދި ހަމައެހެންމެ އެކަމެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޙަރާމްކަމަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ކޮންމެ  ހުއްދަ ދެއްވުމެވެ
.   ކަމަކީވެސް ޙަރާމްކަމަކަށް ވާތީއެވެ

މިބާބުގައި ވާރިދުވެގެން  ،ފަހެ މިމައްސަލާގައި އެންމެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ
. ފަހެ އެއީ ޖިމާޢުވެވިދާނެ ކަމުގެ އައިސް ފައިވާ ހުރިހާ ނައްޞެއް ޖަމްޢުކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެވެ

. ބިރުއޮތް މީހާއަށް އެކަން . އަދި އެކަމުން އަމާންވެގެންވާ މީހާއަށް އެކަން ހުއްދަވުމެވެ   މަނާވުމެވެ
ކަްޝްނ ޖުެހްނ. )4( ނީ ފަހެ މިކަމުގައިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަ ިއްނޖެ

. ފަހުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް މިތާނގައި  ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ
  ބަޔާންކުރަމެވެ.

.  الشيخ صاحل الفوزان ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ  ،ކާނާއާއިހަށިގަނޑަށް "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
 .  ،ހަށިގަނޑު މުރާލިކުރުމުގަޔާއިނީ އެހެއިންޖެކްޝަނެއް ކަމުގައިވާނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެކަން ކަށަވަރެވެ

ނީ ކެއިން ބުއިމުގެ އެފަދަ އިންޖެކްޝަން ހިމެނިގެންދާހަށިގަނޑަށް ކާނާ ލިއްބައިދިނުމުގައި 
. އޭގެ ސަބަބުންވެސް  . ދެން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ނާރަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަން ދަންނައެވެ ޙުކުމުގައެވެ

. އެހެނީ އެފަދަ އިންޖެކްޝަ  ބަނޑަށް ވާޞިލުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ،އެކުވެ ން ލެޔާރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
. އަދި  އަދި އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް، ކާނާގެ އަޘަރުކުރާ ފަދައިން އަޘަރުވެސް ކުރާނެއެވެ

އަނގައިގެ މަގުން ހަށިގަނޑަށް ބޭސްގުޅައެއް ވާޞިލުކުރުމުން ރޯދަގެއްލޭ ބީދައިން އިންޖެކްޝަނުގެ 
.ޒަރިއްޔާއިން ހަށިގަނޑަށް  ދެންފަހެ މަސްގަނޑުގެ  ބޭހެއް ވާޞިލުކުރުމުންވެސް ރޯދަގެއްލޭނެއެވެ

. ރޯދައަށް ހުރެގެން އެފަދަ އިންޖެކްޝަންޖެހުން ބައެއް  ތެރެއަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަން ދަންނައެވެ
.    )1("ޢިލްމުވެރިން ހުއްދަކުރައްވާފައި ވެއެވެ
ން ދެގޮތަކަށް ފަތުވާ ގެ އަރިހު العثيمني صاحل بن حممدالشيخ އަދި މިމައްސަލާގައި 

. ފަހެ އެއްފަތުވާގައި  . އައިސްފައިވެއެވެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ނާރުގެ ތެރެއަށް "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
.ނުވަތަ މަސް ދެންފަހެ ހަށިގަނޑަށް  ގަނޑުގެ ތެރެއަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަނަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ
. ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކާނާ ވާޞިލުކޮށްދޭ އިންޖެކްޝަން  ،ހަކަތައާއި ދަންނައެވެ

. އެހެނީ އެފަދަ އިންޖެކްޝަން ހިމެނިގެންދާނީ ކެއިން ބުއިމުގެ  އެއިން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ
 . އަދި މިޙިކުމަތްތެރި ޝަރީޢަތުގައި މަޢުނަވީ ގޮތުން އެއްގޮތް ދޭތި ފަރަޤުކުރައްވާފައެއް މާނައިގައެވެ

. ފަހެ އަ . އެހެނީ ނުވެއެވެ . އެފަދަ އިންޖެކްޝަނަކުންވެސް ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ ހުރެމެން ބުނަމުއެވެ
. މިސާލަކަށް ކެއިން ބުއިމުގެ  ކެއިން ބުއިމުން ޙާޞިލުވާ ހުރިހާކަމެއް އެއަކުން ޙާޞިލެއް ނުވާނެއެވެ

                                                           
  الفوزان. فتاوى من املنتقى )1
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. ،ލައްޛަތާއި ގަނޑަށް ކާނާ ހަށި ،އަދި ފުރިހަމަ ހަކަތައާއި އެއަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަމެވެ
. ،ވާޞިލުކޮށްދިނުމާއި  ،އަދި އަނެއް ފަތުވާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަށިގަނޑަށް ކާނާއާއި ބަޑުބޮޑުވުމެވެ

".    )1(ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ އިންޖެކްޝަނެއް ކަމުގައިވާނަމަ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ
. " ناصر الدين األلباين حممدالشيخ އަދި  ހުރެމެން މިމައްސަލާގައި އަވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ނާރަށް ނުވަތަ މަސްގަނޑަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ޖަހާ އިންޖެކްޝަނަކުން ރޯދައެއް  ،ރާޖިޙުކުރާ ގޮތަކީ

. އެކަމަކު ހަށިގަނޑަށް ކާނާއާއި ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ އިންޖެކްޝަނުން ރޯދަ  ،ނުގެއްލޭނެއެވެ
". . )2(ގެއްލޭނެއެވެ   މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުކަމަށް ފެންނަނީ މިރައުޔެވެ
ނޭފަތަށް  ،އަނގައަށާއި ،ފަހެ ރޯދައަށްހުރެ ޭނފަަތްށ ފްެނލްުނ. ،ައނަގައާށިއ )5(

. އެއީ އެގޮތަށް ފެންލުމުގައި ގަސްތަކާ ނުލައި ކަރުތެރެއަށް  ،ފެންލުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ
. އެކަމަކު ރޯދައަށް ހުރެ ގައި ނޭފަތަށް ފެންލުމު ،ފެންފޮދެއް ވާޞިލުވި ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ

.  މުބާލަޣާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަރުތެރެއަށް ފެން ވާޞިލުވެއްޖެނަމަ ފަހެ އިމާމު ރޯދަގެއްލޭނެއެވެ
އިމާމު އަބޫޙަނީފާގެ އަރިހުގައި ގަސްތަކާ ނުލައި ކަރުތެރެއަށް ފެން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް  ،މާލިކާއި

. އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ހުރީ  ،ނޭފަތަށް ފެންލީއިރު ،އޭނާ އަނގައަށާއި ،ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
 . . އެހެންކަމުން އޭނާ ގަސްތުގައި އެކަންކުރި ފަދައެވެ   ރޯދައަށްކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ

ލަޤީޠު ބުނު ޞަބިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް
. އޭ  . އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ ! ގެ ރަސޫهللاއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހުރެންނަށް ވުޟޫއާ ލާއެވެ

 . ! އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  وخلِّلْ الْوضوَء "أَسبِغِބެހޭގޮތުން ޚަބަރުދެއްވަ ބައްލަވާށެވެ
نيابِعِ بغْ اَألصالباقِ ِيف وشنتسكُونَ أَنْ إِالَّ االا" تمائގަޅަށް ވުޟޫގެ ގުނަވަންތަކުގައި ރަނމާނައީ: " )3(ص

. އަދި އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތައް ވިނަވައިލާށެވެ. އަދި ރޯދައަށް  ފެން ޖައްސައިގެން ވުޟޫކުރާށެވެ
. " ފަހެ ރޯދައަށް ހުރެގެން ހުންނަ ޙާލުގައި މެނުވީ ނޭފަތަށް ފެންލުމުގައި މުބާލަޣާކުރާށެވެ

. މަނާ ،އަނގައަށާއި ކުރެވިފައި އެވަނީ ނޭފަތަށް ފެންލުން ހުއްދަކަން މީޙަދީޘުން ޘާބިތުވެއެވެ
. އެހެންކަމުން ގަސްތަކާ ނުލައި އަދި މުބާލަޣާ ނުކުރާ ޙާލު،  ގަސްތުގައި އެތެރެއަށް ފެން ދަމައިލުމެވެ

  އެތެރެއަށް ފެން ދިއުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ.

                                                           
  عثيمني. ابن ومقاالت فتاوى جمموع )1
  األلباين. فتاوى جمموع )2
  .رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين )3
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. ފަހެ ކަރުތެރެއަށް  ދެންފަހެ ނޭފަތަށް ބޭސްފަދަ ތަކެތި އެޅުން ދަންނައެވެ
. ކަރުތެރެއަށް ވާޞިލުނުވާނަމަ ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ވާޞިލުވެއްޖެނަމަ  ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ

  އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް އެއީ އެކަމުގެ ދަލީލެވެ.
އެބަހީ ހަށިގަނޑުގައި ފާސިދުވެފައި ހުންނަ ލޭތައް، އެލޭތައް  ަކވާޖުެހްނ. )6(

. ޢާންމުގޮތެއް ގައި މީސްތަކުން ކަވާޖަހައި ދަމައިލުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އާލާތަކުން ދަމައިލުމެވެ
  އުޅެނީ ބޮލުގެ އެތަން މިތާނގައެވެ.

މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ  ؟ނުވަތަ ނުގެއްލޭނެތޯ؟ ފަހެ ކަވާޖެހުމުން ރޯދަގެއްލޭނެތޯ
. އެއީ ދެކޮޅަށްވެސް ޞައްޙަ ދަލީލު  ތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ

  ފައި ވާތީއެވެ.އައިސް ވާރިދުވެގެން
އާއި،  لبنح بن أمحدއާއި، بن أيب رباح  طاُءعއާއި،  ريصالب ناحلسއާއި،  ينريِس بن حممد

 حبان ابنއާއި،  خزمية ابنއާއި،  رذناملُ بن حممدއާއި،  اعيوزاَألއާއި،  ثور أبوއާއި،  هراهوي بن قاإسح
ޖަހައިދެވުނު  ،ޖަހައިދިން މީހާއާއި، ކަވާޖެހުމުން ،ތުގައިމިބޭބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮ ،އާއި

. ،މީހާއާއި ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް ދެމީހުންގެ ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ޘައުބާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ

 . ޖަހައިދެވުނު  ،ކަވާޖަހައިދިން މީހާއާއިމާނައީ: " )1(والْمحجوم" الْحاجِم "أَفْطَرޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. އި،މީހާއާ އާއި،  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازއަދި  "ދެމީހުންވެސް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ

  ގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ. الشيخ صاحل الفوزانއާއި،  العثيمني صاحل بن حممدالشيخ 
 حنيفَة أبوއާއި،  النخعي إبراهيمއާއި،  الشعيبއާއި،  الزبري بن عروةއާއި،  املُسيب بن يدسع

 ،މިބޭބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ،އާއި سفْيان الثَّوري އާއި، الشافعي އާއި، مالك އާއި،
. ކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބަސްފުޅުތައް މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަ ކަވާޖެހުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ

. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ހިމެނެއެވެ
.އެކަލޭގެފާ މާނައީ:  )2(صائم" وهو واحتجم محرِم، وهو احتجمr  النبِي "أَنَّ ނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި  rاهللا رسول ހަމަކަށަވަރުން " އިޙުރާމް ބަންނަވައިގެން ހުންނަވާ ޙާލު، ކަވާޖެއްސެވިއެވެ
. އަދި ޘާބިތުލް ބުނާނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  "ރޯދައަށް ހުންނަވާ ޙާލުވެސް ކަވާޖެއްސެވިއެވެ

. މާތް  تكْرهونَ "أَكُنتمރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. هللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
                                                           

 .ة وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن خزمي )1
  وابن حبان. رواه أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )2
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ރޯދަވެރިޔާ ކަވާޖެހުމަށް ތިޔަބޭކަލުން، " )1(الضعف" أَجلِ من إِالَّ الَ، قَالَ: للصائمِ؟ الْحجامةَ
. . ނޫނެކެވެ ކަވާޖެހުމުގެ އެހެންނަމަވެސް ރޯދަވެރިޔާ  ނުރުއްސަވަމުތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

." ހަކަތަ ދަށްވަންޏާ ،ސަބަބުން ވަރުދެރަވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް މެނުވީއެވެ
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ރޯދަވެރިޔާއަށް ކަވާޖެހުން މަކުރޫހަވީ، ޖަޢުފަރު ބުނު އަބީޠާލިބު ރޯދައަށް ހުންނަވައިގެން 
ވަޑައިގަންނަވަމުން، "މިދެމީހުންވެސް (ކަވާޖަހައިދިން  އެތަނުން rرسول اهللا ކަވާޖައްސަވަނިކޮށް 

." މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވުމުންނެވެ.  ،މީހާއާއި ) ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ ޖަހައިދެވުނު މީހާ
. އަދި  ދެން އެއަށްފަހުގައި ރޯދަވެރިޔާއަށް ކަވާޖެހުން އެކަލޭގެފާނު ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ

."، އިދައަށް ހުންނަވައަނަސްގެފާނުވެސް ރޯ  شعيب األرناؤوطފަހެ  )2(ކަވާޖައްސަވާ ކަމުގައިވިއެވެ
.  އި،ޖަހައިދެވުނު މީހާއާ ،ކަވާޖަހައިދިން މީހާއާއިމާނައީ: " )3(والْمحجوم" الْحاجِم "أَفْطَر ވިދާޅުވިއެވެ

 ". . އެހެ"ދެމީހުންވެސް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ  ،ންނަމަވެސް ބަޔާންވެދިޔަމިޙަދީޘަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ
. هللا އަދި މާތް "އަނަސްގެފާނުގެ ރިވާޔަތުން މިޙަދީޘުގެ ޙުކުމް މަންސޫޚުވެގެންވާކަން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ

. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  "أَنَّ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުލް ޚުދުރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
بِيالن r صخِيف ر ةامجمِ" احلائلصرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " )4(لr ،  ްރޯދަވެރިޔާއަށ

. . ކަވާޖެހުން ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ  ،ކަވާޖަހައިދިން މީހާއާއި"" ފަހެ އިބުނު ޙަޒުމް ވިދާޅުވިއެވެ
." "މިޙަދީޘަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ.  އި،ޖަހައިދެވުނު މީހާއާ ދެމީހުންވެސް ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ

. އެހެންނަމާމެދަކު އެއެކަ އަބޫސަޢީދުލް ޚުދުރީގެ ކިބައިން މަވެސް އްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ
 . . އަދި އެއީވެސް ޞައްޙަ ހަދީޘެކެވެ ރިވާވެގެންވާ ބަސްފުޅުގައި އެކަން އެވަނީ ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ

. (އެބަހީ ފަހެ ކަމެއްގެ ޙުކުމް ލުއިކުރެއްވުން އަންނާނީ ކުރީގައި އޮތް ހަރުދަނާ ޙުކުމަކަށް  ފަހުގައެވެ
.) އެހެންކަމުން މިޙަދީޘުން ކުރީގެ ޙަދީޘުގެ ޙުކުމް  ހުއްދައެއް ވާރިދުވާނީ މަނަލަކަށް ފަހުގައެވެ

. ގެ ރައުޔަކީވެސް ناصر الدين األلباين  حممدالشيخ އަދި  "މަންސޫޚުވެގެން ވާކަން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ
.   މިއެވެ

                                                           
 رواه البخاري وأبو داود والبيهقي. )1
  .وصححه األلباين رواه البيهقي والدارقطين )2
 .لباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن خزمية وصححه األ )3
 .وصححه األلباين رواه النسائي يف الكربى، والبيهقي والدارقطين )4
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ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ގައި  "وطاراَأل لُين"ފަހެ މިމައްސަލާގައި އިމާމު ޝައުކާނީ 
. އެހެންކަމުން  ،"މިޙަދީޘްތަކަށް ބަލާއިރު ރޯދަވެރިޔާއަށް ކަވާޖެހުން ޙަރާމްވެގެން ނުވާކަން އެނގެއެވެ

މިބާބުގައި އައިސްފައިވާ  ،އެއްކޮޅަކަށް ޖެހުމަށްވުރެ ،ދެފަރާތަށްވެސް ދަލީލު ޞައްޙަވެގެންވާއިރު
. ޙަދީޘްތައް ޖަމްޢުކުރުން އަ އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ބުނެވޭނީ ކަވާޖެހުމުގެ އުލާކަން ބޮޑެވެ

މީހާއަށް އެކަންކުރުން  ހަކަތަ ދަށްވުން އިޙުސާސްވާ ،ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވަރުބަލިކަމާއި
 . ހަކަތަ ދަށްވާ  ،އަދި އެކަންކުރުމުން ރޯދަވީއްލުން މަޖުބޫރުވާ ހަމައަށްމަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމަށެވެ

. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް  ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަންކުރުމުގެ މަކުރޫހަކަން މާބޮޑުވާނެއެވެ
." ،ބަލިކަށިކަން ވެރިނުވާނަމަ   ރޯދައަށް ހުރެގެން އެކަންކުރުން ހުއްދައެވެ

. އެކަންވެސް ހިމެނިގެންދާނީ  ދެންފަހެ ރޯދައަށް ހުރެގެން ލޭ ހަދިޔާކުރުން ދަންނައެވެ
. އެބަހީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބަލިކަށިކަން ވެރިނުވާނަމަ  ހަމަ މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުންނެވެ

. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ހަކަތަ ދެރަވެ ވަރުބަލިކަން އިތުރުވާނަމަ  ،މައްސަލައެއް ނެތެވެ
.   މަކުރޫހައެވެ

ްނަތްއަތްއ. )7( ްނ ުނވާ ަކ ލަކަށް މިސާ ެއަކްނަކމްުނ ަސލާމަތްުވަމްށ ކުަޅާދަނެވގެ
ކުޅުދިރުވުމާއި، ކަރުތެރެއިން އަންނަ އަރިދަފުސްކޮޅު ދިރުވައިލުމާއި، މަގުމަތިން އަރާ ހިރަފުސް 

. ،ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ދިއުމާއި . މިފަދަ ކަންތައްތަކެވެ   އެބަހީ މިކަންކަމުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ
. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ރޯދަވެރިޔާ ކަރުތެރެއަށް "ބުނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ

އޭނާ ގަންނަންދާ ކާއެއްޗެއްގެ ރަހަބެލުމަކު މައްސަލައެއް  ،ހުތް އެއްޗެއްގެ ރަހަބެލުމާއި ،ނުދާގޮތަށް
".   )1(ނެތެވެ

 ،އަދި ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރޯދައަށް ހުންނަވާ ޙާލު، އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދަރިކަލުންނަށް
.ދަތްޕުޅުން ކާށި ހައްޕަވާފައި ކާންދެއްވާ ކަ   މުގައި ވިއެވެ

 . ގެ ރޯދަވެރިޔާ މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެހީއަދި އިބުނު ތައިމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ
  ވަސްބެލުމަކުވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

ގައިގައި ތެޔޮލުމާއި، ހުވަނދުލުމާއި، މީރުވަސްދުވާ  ،އަދި ހަމައެފަދައިން ރޯދައަށް ހުރެ
. ދެން  . ފަހެ ދުންއެޅުމަކީވެސް ހުއްދަވެގެންވާ ކަންކަމެވެ ސިނގިރެޓްފަދަ ތަކެތި ބުއިން ދަންނައެވެ

. އެހެނީ އެތަކެތި ބުއިން ހިމެނިގެންދާނީ ކެއިން ބުއިމުގެ  އޭގެސަބަބުން ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
. . ގިނަޢިލްމުވެރިން  ޙުކުމުގައެވެ ދެން ދަތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ހަރުލާފައިވާ ކާއެތިކޮޅުކޮޅު ދަންނައެވެ

                                                           
 رواه البخاري تعليقاً، وابن أيب شيبة وحسنه األلباين. )1
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. އެކަމަކު  ،އި އޭތިކޮޅު ހަފައިގަސްތުގަ ،ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިރުވާލައިފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
  ކުޅާއެކު ދިރިއްޖެނަމަ ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ،ގަސްތަކާ ނުލައި
ަފއިވާ ޙާލެަތްއަގިއ ުހރެ  )8( ތްުނ ވާޖިުބެވ އެބަހީ ފަތިސްވުމުގެ  ފިަތްސކުުރްނ. ،ިހަނއަިގ

. ނުވަތަ  ،ހިނައިނުގަނެ އުޅެނިކޮށް ،ޓައިކުރިން ޖުނުބުވެރިވާފަދަ ކަމެއްކޮށްގެން ހުއް ފަތިސްވުމެވެ
. ފަހެ މިޙާލަތުގައި އޭނާގެ ރޯދަ  ،އެފަދަކަމެއް ކޮށްގެން ހިނައިނުގަނެ ނިދާފައި ފަތިސްފަހުން ހޭލެވުމެވެ

. މިވާހަކަ . އަދި ފަތިސްނަމާދު ކުރުމަށް އޭނާ އަވަހަށް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ  ޞައްޙައެވެ
ލަތުގައި ފަތިސްކޮށްފި މީހާގެ ރޯދަ" މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. "ޖުނުބުވެރި ޙާ

އެބަހީ ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން  ،ނިފާސްވެރިޔާ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ،އަދި ޙައިޟުވެރިޔާއާއި
ފަތިސްފަހުން ފަތިސްނަމާދުކުރުމަށް ހިނައިގަންނަން ލަސްކުރުން  ،ލޭކެނޑުނު ކަމުގައިވާނަމަ

. އަދި އެދެމީހުންގެ ރޯދަ ޞައްޙައެވެ.ހުއް   ދައެވެ
  

ްނަތްއަތއް    ޯރަދ ބާިޠލުވާ ަކ
. އެއީ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން  ފަހެ ރޯދަ ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ
ރޯދަ ބާޠިލުވެ، އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާ ކަންތައްތަކާއި، އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ރޯދަ ބާޠިލުވެ، 

.ކައްފާރާ ،ޟާކުރުން ވާޖިބުވުމާއެކުއެރޯދަ ޤަ   ދިނުންވެސް ވާޖިބުވާ ކަންތައްތަކެވެ
ްނަތްއަތްއ: ަދ ޤާަޟކުުރްނ ވާޖިުބވާ ަކ ްނ ޯރަދ ބާިޠލެުވ، ެއޯރ   ެއަކމްެއގެ ަސަބުބ

ުއމާިއ )1( ަގިއ ެކ ފަހެ ހަނދާންނެތިގެން، ނުވަތަ އޮޅިގެން، ނުވަތަ މީހަކު  ުބިއްނ. ،ގްަސުތ
. ،އްޗެއް ކައިފިނަމަމަޖުބޫރުކުރުވައިގެން އެ هللا ފަހެ މާތް ނުވަތަ ބޮއިފިނަމަ ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  )1(وسقَاه" اُهللا أَطْعمه فَإِنما مه،صو فَلْيتم شرِب، أَو فَأَكَلَ صائم، وهو نِسي "منޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. ފަހެ އޭނާގެ މާނައީ: " ރޯދައަށްހުރެ، ހަނދާންނެތިގެން ކައިފި މީހާ ނުވަތަ ބޮއިފި މީހާ ދަންނައެވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ކާންދެއްވީ އަދި ބޯންދެއްވީ  ،ރޯދަ އޭނާ ފުރިހަމަކުރާ ހުށިކަމެވެ

."هللا . އެކަލޭގެފާނު هللا އަދިވެސް މާތް އެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  والَ علَيه قَضاَء فَالَ ناسيا، رمضانَ شهرِ ِيف أَفْطَر من"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
 .وابن حبان وابن خزمية رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )1
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ފި މީހާ (އެބަހީ ކައިފިމީހާ ނުވަތަ ބޮއިފި ރޯދަމަހު، ހަނދާންނެތިގެން ރޯދަވީއްލައިމާނައީ: " )1("كَفَّارةَ
. އަދި ކައްފާރާއެއް ދޭކަށް  . ފަހެ އެރޯދަ ޤަޟާކުރާކަށް އޭނާއަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ) ދަންނައެވެ މީހާ

". ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ
. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ  أُمتي عن تجاوز اَهللا إِنَّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އޮޅިގެންކުރެވޭ ކަންތަކާއި، ހަނދާންނެތިގެން ކުރެވޭ މާނައީ: " )2("علَيه استكْرِهوا وما والنسيانَ الْخطَأَ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތަށް ވަނީ هللاހަމަކަށަވަރުން ، ކަންތަކާއި، މަޖުބޫރުކުރެވިގެން ކުރެވޭ ކަންތައް

".   މާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ
ަގިއ ޮހޑުލްުނ. )2(  ގަސްތަކާ ނުލައި ހޮޑުލެވުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ.ފަހެ  ގްަސުތ

.هللا މާތް .  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ رسول އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެ rاهللا  މާނައީ:  )3(فَلْيقْضِ" عمدا استقَاَء ومن قَضاٌء، علَيه فَلَيس الْقَيُء ذَرعه "منވެ
.  ފަހެ އޭނާ އެރޯދަ  ،(ރޯދައަށް ހުއްޓައި" ) ހޮޑުލެވިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ ގަސްތަކާ ނުލައި

) ގަސްތުގައި ހޮޑުލަ . ފަހެ އޭނާ ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި (ރޯދައަށްހުރެ އިފި މީހާ ދަންނައެވެ
".   އެރޯދަ ޤަޟާކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ އަންހެނަކު ރޯދައަށް ހުއްޓައި  ަޙިއުޟގެ ލެއާިއ، ިނފްާސަކުމގެ ލަޭއުއްނ. )4، 3(
ނިފާސްކަމުގެ ލޭ  ،ނުވަތަ މާބަނޑު އަންހެނަކަށް އޭނާ ރޯދައަށް ހުއްޓައި ،ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ

. އަދި އެދެޙާލަތުގައި ގެއްލުނު ރޯދަތައް ފަހުން  ފެނިއްޖެނަމަ އެހިސާބުން އޭނާގެ ރޯދަ ގެއްލިއްޖެއެވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  اخلدري سعيد أبوރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ

. އަޟުޙާޢީދު ދުވަހު ނުވަތަ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހު ޢީދުނަމާދުކުރާ މައިދާނަށް  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއް ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން  r اهللا رسول ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ

. އެހެނީ  ! ތިޔަކަނބަލުން ޞަދަޤާތްކުރާ ހުށިކަމެވެ . "އޭ އަންހެނުންނޭވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
އެބަހީ އަންހެނުން ގިނަބަޔަކީ ތިޔަކަނބަލުން ކަމުގައި ( ،ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންކުރެ

. އެއީ  ." ދެން އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ ) ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ ކަމުގައި
. "ތިޔަކަނބަލުން ލަޢުނަތް هللاކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އޭ  ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. އަދި ފިރިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވަމު . ތިޔަކަނބަލުންނަކީ ބުއްދީގެ ދިނުން ގިނަކުރަމުއެވެ އެވެ
                                                           

  .حبان وحسنه األلباينرواه البيهقي والدارقطين واحلاكم وابن  )1
  .ابن ماجه والبيهقي والدارقطين واحلاكم وابن حبان وصححه األلباين رواه )2
 .وابن ماجه والبيهقي والدارقطين وابن حبان وابن خزمية وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود والترمذي )3
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 ،ހަރުދަނާ ބުއްދިވެރި ފިރިހެނަކު ހައްދާލައި ،ދީނީ ގޮތުން އުނި ބަޔަކަށް ވުމާއެކުވެސް ،ގޮތުންނާއި
."  ،ކޮސްކޮށްލުމަށް ތިޔަކަނބަލުންނަށްވުރެ މަތީ ބަޔަކު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ
. ބުއް ދީނީ ގޮތުން އަހުރެމެންގެ އުނިކަމަކީ  ،ދީގެ ގޮތުންނާއިއެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ

. "އަންހެނާގެ ހެކިބަސް هللاކޮބައިތޯއެވެ؟ އޭ  ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ
ފިރިހެނާގެ ހެކިބަހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމުގައި ނުވޭހެއްޔެވެ؟" އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. 

. ތިޔަހެންވެ . "ފަހެ އެއީ ބުއްދީގެ ގޮތުންހުރި ނޫނެކެވެ . އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެވެ
. އަންހެނާ ޙައިޟުވާ ހިނދު ރޯދަ ދޫކޮށްލަން ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟"  ،އޭނާއަށް ނަމާދާއި ،އުނިކަމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ . ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ . ނޫނެކެވެ . "ފަހެ އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ
". . އެކަމަނާ  معاذةއަދި  )1(އެއީ ދީނީ ގޮތުންހުރި އުނިކަމެވެ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ރޯދަ ޤަޟާކުރަން  . އަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސުވާލުކޮށްފީމެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
. "ނަމާދު ޤަޟާކުރަން ނުޖެހެނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ޢާއިޝަތުގެފާނު ދަންނަ ،ޖެހޭއިރު  اهللا رسولވައިފިއެވެ
r  ްގެ އަރިހުގައި އަހުރެމެންވެސް ޙައިޟުވެއެވެ. ފަހެ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށ

. އަދި ނަމާދު ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަކަށް އަމުރެއް އެކަލޭގެފާނު  އަމުރުކުރައްވައެވެ
". ނިފާސްކަންވެސް  ،މުގައިވިޔަސްޙައިޟާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވީ ކަ މިދަލީލުތައް )2(ނުކުރައްވައެވެ

. . އެއީ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަމަށް އިޖުމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައި ވީމައެވެ   މިޙުކުމުގައި ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ
ަގިއ ަޝުހވީާނ ެއުދްނ ުފްއުދްނ. )5( އެބަހީ އަމިއްލަ އަތުންކަމުގައި ވިޔަސް،  ގްަސުތ

ގައިގޯޅިވެ އުޅުމުން ކަމުގައި  ،ނާގެ ގައިގައި ބީހިއަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުމުން ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭ
. "އަނބިމީހާއަށް ބޮސްދިނުން" މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން  ،މިމައުޟޫޢުގެ ދަލީލު ރޯދައަށްހުރެ ވިޔަސްމެއެވެ

  ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ.
ށް ހަމައެކަނި ބެލުމުގެ ސަބަބުން އެދުންފުދުނު ކަމުގައިވާނަމަ ދިމާޔަދެންފަހެ އަންހެނަކާ 

. އަދި މަޒްޔުރޯ . އެއީ ކިތަންމެ  ދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ ބޭރުވުމަކުންވެސް ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ
  ބައިވަރެއް ބޭރުވީކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ.

ައްށ ެއްއެޗްއ ކާ  )6( ަގިއ ަހށިަގނޑުގެ ތެެރ ބާަވުތގެ ެއްއެޗްއ ޫނަންސ، ައނަގާޔިއ ޭނފަތްުނ، ގްަސުތ
  މިކަމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ. ،ގޮތުގައި މުވެރިން ވިދާޅުވާފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލް ވިާޞލުުކުރްނ.

                                                           
 .حبان وابن خزميةرواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن  )1
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان )2
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ުހރެ  )7( ަގތްުނ. ،ޯރަދައްށ ފަހެ  ޯރަދއިގެ ނިަޔތް ބާިޠލޮުކްށލްުނ. ުނަވަތ ޯރަދ ދޮޫކްށިލަކަމްށ ިނަޔތް
. . ކަމެއްގެ ރުކުނެއް ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ބާޠިލުވާނެއެވެ هللا މާތް ނިޔަތަކީ ރޯދައިގެ ރުކުނެކެވެ

. ރުއްސު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ހަމަކަށަވަރުން މާނައީ: " )1(نوى" ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنِّيات اَألعمالُ "إِنماޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްމެވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް ޢަމަލުތައް ޞައްޙަވެގެންވަނީ ނިޔަތްތަކަކުންނެ ވެ
".   ކަމެކެވެ

ަދ ޤާަޟކުުރްނ ވާޖިުބުވމެާއކު  ްނ ޯރަދ ބާިޠލެުވ، ެއޯރ ްއފާާރިދ ،ެއަކމްެއގެ ަސަބުބ ުންނެވްސ ވާޖިުބވާ ަކ
ްނަތްއތަ    .އް ަކ

. އެއީ ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު، ރޯދައަށްހުރިކަން އެނގިހުރެ،  ފަހެ އެއީ އެންމެކަމެކެވެ
.އަނބިމީ . އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ރޯދަވެސް ބާޠިލުވާނެއެވެ هللا ފަހެ މާތް ހާއާ ޖިމާޢުވުމެވެ

. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ "އެއްދުވަހަކު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭ  rرسول اهللا  ! އަހުރެން ގެ ރަސޫލާهللاގެ އަރިހަށް މީހަކު އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ އެވެ

. "ތިބާ ހަލާކުވީ ކޮންސަބަބަކާހުރެ ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ  . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ހަލާކުވެއްޖެއެވެ
. ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު . ފަހެ  ،ދެންނެވިއެވެ އަހުރެންގެ އަނބިމީހާއާ އަހުރެންނަށް ޖިމާޢުވެވިއްޖެއެވެ

" . ކަން ތިބާއަށް ލިބިގެންވޭ ންކުރުމުގެ ތަނަވަސްއަޅަކު މިނިވައެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 . . "ފަހެ ޖެހިޖެހިގެން ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ ދެންނެވިއެވެ . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ނޫނެކެވެ

. ނޫނެކެވެ.  ދެމަސްދުވަހު ރޯދަހިފުމުގެ ކުޅަދާންކަން ތިބާއަށް ލިބިގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ ދެންނެވިއެވެ
. "އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކު ފަހެ ފަސްދޮޅަސް މިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމުގެ ތަނަވަސްކަން ރެއްވިއެވެ

 . .ތިބާއަށް ލިބިގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ ދެންނެވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ هللا މާތް ނޫނެކެވެ
 . .  އިށީނދެ rرسول اهللا ދެން ވިދާޅުވިއެވެ ނަށް ފަހެ އިރުކޮޅަކުން އެކަލޭގެފާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު (ރޯދަމަހު ދުވާލު  ) މީހަކު ކަދުރު ޓުކުރިއެއް ގެނެސްދީފިއެވެ (ހަދިޔާއަކަށް
. ) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ." އޭނާ  އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވީ މީހާއަށް ) ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ "މިއިން (ފަޤީރުންނަށް

. ފަހެ އަހުރެމެންނަށްވުރެ ފަހެ މިމަދީނާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި  ފަޤީރު ބަޔަކަށް ތޯއެވެ؟ ،ދެންނެވިއެވެ
. ފަހެ (އޭނާ އެހެން  ،އަހުރެމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކާއެތިކޮޅަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ބަޔަކު ނުވާނެއެވެ

 ( .ކުރެއްވި ޅު ފާޅުވާވަރަށް ހިނިވަރުނަކޮލުދަތްޕުއެކަލޭގެފާނުގެ  ، rرسول اهللا ބުނުމުން އަދި  އެވެ

                                                           
  .والنسائي وابن ماجه رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي )1



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  87  

. "ތިބާ (މިކަދު ) ގޮސް ތިބާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ރު ޓުކުރި ހިފައިގެން
".    )1(މިކާންދޭށެވެ

އަދި އަނބިމީހާގެ  ،ރޯދައަށް ހުރިކަން އަނބިމީހާއަށް އެނގިހުރެ ،ފަހެ އަނބިމީހާ
ކިބައިން ފިރިމީހާ އެކަންކުރުމަށް ރުހޭ ޙާލު، ފިރިމީހާ ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ، ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން 

. އަދި ދެމީހުންގެ ރޯދަގެއްލި، ދެމީހުން ،ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ނަށް އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވެ
  ދެމީހުންނަށް ކައްފާރާ ދިނުންވެސް ވާޖިބުވާނެއެވެ.

އަނބިމީހާ ރޯދައަށް ނުހުންނަ  ،ދެންފަހެ އަނބިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ނުވަތަ ޢުޛުރަކާހުރެ
އޭރުން ކައްފާރާ ދިނުން ވާޖިބުވާނީ ހަމައެކަނި  ،ދުވަހެއްގައި، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ

.   އެކަމަކު އެރޯދަ ޤަޟާކުރުން ދެމީހުންނަށްވެސް ވާޖިބުވާނެއެވެ. ފިރިމީހާއަށެވެ
ފަހެ ކައްފާރާގެ ވާހަކަ ޙަދީޘުގައި އެވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ. ދެންފަހެ އެތަރުތީބުން ކައްފާރާ 

  ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިޔާލުތަފާތުވެފައެވެ. މިމައްސަލާގައިދިނުން ވާޖިބުތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ 
ކައްފާރާ ދޭންޖެހޭނީ ޙަދީޘުގައި އެވާ   ،ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި

. ފަހެ އެކަންކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން  . އެބަހީ ފުރަތަމަ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމެވެ ތަރުތީބުންނެވެ
. ފަހެ އެކަންކުރުމުގެ ކުޅަދާންކަން ނެތްނަމަޖެހިޖެހިގެން ދެމަސްދުވަ ،ނެތްނަމަ  ،ހު ރޯދަހިފުމެވެ

  ފަސްދޮޅަސް މިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވެ.
  

  ަރަމާޟްނަމުހގެ ޯރަދ ޤާަޟުކުރން 
ވަގުތުން  ،ރަމަޟާންމަސް ނިމުމާއެކުރަމަޟާންމަހުން ފާއިތުވި ރޯދަ ނުވަތަ ރޯދަތައް 

! އަ . އަދިކިއެއްތަ  ނެއް ރޯދަމަހާ ހަމައަށް ވަގުތު ތަނަސްވެގެންވެއެވެ.ޤަޟާކުރުން ވާޖިބެއް ނޫނެވެ
. އަނެއް ،އަދި ޢުޛުރަކާ ނުލައި ފަހެ މިއީ  ރޯދަމަހުގެ ފަހަށް ލަސްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

. އަދި އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަނެއް ރޯދަމަހުގެ  ،ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔެވެ
.ފަހަށްވެސް ވަގުތު ތަނަ ނުލައި  ،އެއީ ޢުޛުރަކާލައިގެން ކަމުގައިވިޔަސް ވަސްވެގެންވާ ކަމަށެވެ
. އަންނަނިވި  ގެهللاހުރިހާ ބޭކަލުންވެސް ދަލީލު ނަންގަވާފައިވަނީ މާތް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

. . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ |  {  ~  �  ¡    ¢  £    }] ވަޙީބަސްފުޅުންނެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية )1
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¦¥  ¤Z  ) :ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ  ،މާނައީ: "އަދި ބަލިމީހެއް ކަމުގައިވާ މީހާ )١٨٥البقرة
) ފަހެ އެހެން ދުވަސްތަކަކުން އެޢަދަދު  ،މަތީގައިވާ މީހާ (ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

". ފާއިތުވީ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމަށް  ،ފަހެ އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރިހަމަކުރާ ހުށިކަމެވެ
 ،ވާފައި ނެތުމުން، ރޯދަހިފުން ޙަރާމް ދުވަސްތައް ފިޔަވައިއްއި ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅުމިއާޔަތުގަ

. އެއީ އަނެއް ރޯދަމަހުގެ ފަހުން  ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް ރޯދަ ޤަޟާކުރުން ޞައްޙަވާނެ ކަމަށެވެ
.  ކަމުގައިވިޔަސް އަނެއް  ،ނެތިޢުޛުރެއް ،ދެންފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީމެއެވެ

. އަދި އެއީ ހުއްދަވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.  ރޯދަމަހުގެ ފަހަށް ލަސްކުރުމަކީ އަޅުކަމަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެ ފާނުގެ އަންނަނިވި هللا މާތް ،އަދި އެކަން ހުއްދަކަމުގައި ވީނަމަ

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  رمضانَ، من الصوم علَي يكُونُ "كَانَ .ބަސްފުޅުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނުވީހެވެ
ރަމަޟާންމަހުން ތިމަންކަމަނާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ މާނައީ: " )1(شعبانَ" ِيف إِالَّ أَقْضي أَنْ أَستطيع فَما

. ފަހެ އަނެއް އަހަރުގެ ޝަޢުބާންމަހުގައި މެނުވީ އެރޯދަތައް  ،ރޯދަތަކެއް ހުންނަކަމުގައި ވިއެވެ
ކުރުމަށް ތިމަންކަމަނާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ." ފަހެ އެކަމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބައެއް ޤަޟާ

ގެ ކަންތައްތަކުގައި އެކަމާނާ މަޝްޣޫލުވެ  r    رسول اهللاރިވާޔަތްތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވަނީ އެއީ 
. އަހަރުގެ  ރެވޭނީ އަނެއްފަހެ ޢުޛުރަކާނުލައި ރޯދަ ޤަޟާކުރުން އެންމެ ލަސްކު ވަޑައިގަތުން ކަމަށެވެ

.    ރޯދަމަހާ ހަމައަށްކަން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ މިރިވާޔަތުން އެނގެއެވެ
އަނެއް ރޯދަމަހުގެ ފަހަށް  ،ދެންފަހެ ޢުޛުރަކާނުލައި ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން

. އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، ޙަސަނުލް ބަޞަރީގެ އަރިހުގައި އޭ ނާގެ ލަސްކޮށްފިމީހާގެ ޙުކުމް ދަންނައެވެ
. . އެހެންކަމެއް އޭނާ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ އެއީ  މައްޗަށްވަނީ ހަމައެކަނި އެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމެވެ

. އަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘަކުންވެސް  އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގައި އެހެންކަމެއް ބަޔާންވެފައި ނުވާތީއެވެ
. ފިޢީއާއި، އިމާމު އަޙުމަދާއި، ފަހެ އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު ޝާ އެހެންކަމެއް ބަޔާންވެފައެއް ނުވެއެވެ

ފިދުޔަވެސް  ،މިބޭބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި އޭނާ އެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމާއެކު ،އިމާމު އިސްޙާޤާއި
. . އެބަހީ ކޮންމެ ރޯދައަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމެވެ އެއީ އެބަޔަކު ޢާންމުކޮށް ކައި  ދޭންޖެހޭނެއެވެ

. އެބަހީ 1.25އުޅޭ ގޮވާމެއްގެ  . މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ޞާޢެ 2/1 ކިލޯގުރާމެވެ ވެ
. مساحة އަދި ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން  ވަރަށްގިނަ ބޭކަލުން މިގޮތަށް ފަތުވާދެއްވާފައިވުމެވެ

                                                           
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وابن خزمية )1
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ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ވެސް الشيخ صاحل الفوزانއާއި،   - رمحه اهللا  -  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  އިންނެވެ.މިފަދަ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.   - رمحه اهللا  - العثيمني صاحل بن حممدالشيخ އަދި މިމައްސަލާގައި 
ފާއިތުވީ ރޯދަ ޤަޟާކުރުން އަނެއް ރޯދަމަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތުގައި، "

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރު މަކީ ހުއްދަވެގެންވާފަހަށް ލަސްކުރު ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ންކަމެއް ނޫނެވެ
 . "ރަމަޟާންމަހުން ތިމަންކަމަނާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތަކެއް ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. ފަހެ އަނެއް އަހަރުގެ ޝަޢުބާންމަހުގައި މެނުވީ އެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމަށް  ހުންނަކަމުގައި ވިއެވެ
 ". ޅުން ދަލީލުކުރަނީ އަނެއްރޯދަމަހުގެ ފަހަށް މިބަސްފުތިމަންކަމަނާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ

. ދެންފަހެ ޢުޛުރަކާ ނުލައި އަނެއްރޯދަމަހުގެ ފަހަށް  ލަސްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށެވެ
. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ އަވަހަށް  ލަސްކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާ ފާފަވެރިވެއްޖެއެވެ

. ފިދުޔަދިނުން އޭނާގެ މައްޗަށް  ،ތައް ޤަޟާކުރުމާއެކުދެން އެރޯދަ އެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމެވެ
ވާޖިބުވެގެންވޭތޯ؟ ނުވަތަ ނުވޭތޯ؟ މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން 

 . . އެހެނީހަމަކަށަވަރުން މާތް ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ ފިދުޔަދިނުންއުފެދިފައެވެ هللا ވާޖިބުވެގެން ނުވުމެވެ
.ވަޙީކުރައްވާ  )١٨٥البقرة: (  Z|  {  ~  �  ¡    ¢  £   ¤  ¥¦ }] ފައިވެއެވެ

(ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ  ،ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ މީހާ ،މާނައީ: "އަދި ބަލިމީހެއް ކަމުގައިވާ މީހާ
". ) ފަހެ އެހެން ދުވަސްތަކަކުން އެޢަދަދު ފުރިހަމަކުރާ ހުށިކަމެވެ ފަހެ ރޯދަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

.هللا މާތް ރުން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއްޤަޟާކު    )1("ވާޖިބުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
ފަހެ މިމައްސަލާގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ފެންނަނީ ފިދުޔަދިނުން 
. އެހެންނަމަވެސް ފިދުޔަދިނުން  . އެއީ އެކަމަށް ޞައްޙަ ދަލީލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ ވާޖިބުނުވުމެވެ

 . އެއީ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަބޭކަލުންތަކެއް އެގޮތަށް ފަތުވާދެއްވާފައި މުސްތަޙައްބުވުމެވެ
.   ވާތީއެވެ

. ފަހެ އެކަން  ދެންފަހެ ފާއިތުވީ ރޯދަތައް ޤަޟާނުކޮށް ސުންނަތް ރޯދަހިފުން ދަންނައެވެ
. އިސްވެދިޔަ އާޔަތުން އެނގޭ ގޮތުގައި  ތު ފާއިތުވީ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމަށް ވަގުހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އަދި ހަމަ އިސްވެދިޔަ ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން އެނގޭ ގޮތުގައި ފާއިތުވާ  ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ
  ރޯދަ އަނެއްއަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ހަމައަށް ލަސްކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

  
                                                           

  عثيمني. ابن ومقاالت فتاوى جمموع )1



  ައް ުހްއދ ީކ ަމާނަކމެެކެވ.ެއ އް ރޯ  ެނިތ ިވަޔފިާރ ުއޫޞލްުނ މޮިފތް ބޭުންނުކުރަމ ުކްމަތ ެގ ުޙ   ަދއި

  90  

  

  ފާއިުތވީ ޯރަދ ޤާަޟުނޮކްށ ުހްއަޓިއ ަމުރުވން 
ހިފުން އެހެން މީހަކަށް ހުއްދަވެގެން އޭނާގެ ފަރާތުން ރޯދަ ،މީހަކު ދިރިހުއްޓައި

. ދެންފަހެ ރޯދަފާއިތުވި މީހަކު، އޭނާއަށް  ނުވާނެކަމަށް ދަންނަބޭކަލުންވަނީ އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ
އެރޯދަ ޤަޟާކުރާނެ ވަގުތުލިބިފައި، އެކަމަކު ޤަޟާނުކޮށް ހުއްޓައި މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ފަރާތުން 

މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިޔާލު  ؟ތޯނުހިފޭނެނުވަތަ  ؟އެރޯދަ ހިފޭނެތޯ
 .   ތަފާތުވެފައެވެ

މަރުވާ މީހާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ފާއިތުވީ  ،ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި
. އަދި އެމީހުންޖެހޭނީ އޭނާގެ ފަރާތުން މުއްދު  ރޯދަ އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަކަށް ނުހިފޭނެއެވެ

. އެބަހީ   ގުރާމް ފަޤީރަކަށް ދިނުމެވެ. 625ގޮވާމަކުން  އެމީހުން ކައިއުޅޭކަށް، ރޯދައަކޮންމެ ބަހާށެވެ
ބުނު ޢައްބާހާއި، هللا ބުނު ޢުމަރާއި، ޢަބްދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް

.ޢާއިޝަތުގެފާނު    އެގޮތަށް ފަތުވާ ދެއްވާފައިވުމެވެ
 އިމާމު ޒުހުރީއާއި، އިމާމުއި، އިމާމު ޙަސަނުލް ބަޞަރީއާއި، އަދި އިމާމު ޠާވޫސާ

މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާ  ،އި، އިމާމު ނަވަވީއާއިއި، އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމާޤަތާދާއާއި، އިމާމު އަބޫޘައުރާ
މަރުވާ މީހާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ފާއިތުވީ ރޯދަ އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ހިފައިދިނުމަކީ  ،ގޮތުގައި
.މުސްތަ . ޙައްބު ކަމެކެވެ هللا މާތް މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޙަދީޘްތައް ހިމެނެއެވެ

. . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا  ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެމީހެއްގެ މައްޗަށް މާނައީ: " )1(ه"ولي عنه صام صيام وعلَيه مات "من ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. އޭނާގެ ވަލީވެރިޔާ (އެބަހީ ނަސަބުގެ  ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައެއް އޮތްޙާލު، މަރުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
". ) އޭނާގެ ފަރާތުން އެރޯދަ ހިފާހުށިކަމެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް ގޮތުން ގާތްތިމާގެ މީހަކު

. އެއްދުވަހަކު މީހަކު  ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިންهللا ޢަބްދު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭ  rرسول اهللا  ! އެއްމަސްދުވަހުގެ ރޯދަ هللاގެ އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. ފަހެ މަންމަގެ ފަރާތުން އެރޯދަތައް  ޤަޟާކުރަން އޮތްޙާލު، އަހުރެންގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ
.  ށް ޤަޟާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟އަހުރެންނަ  دين مكأُ علَى كَانَ "لَوފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

تأَكُن هيا" قَاضهنތިބާގެ މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ، އެކަނބުލޭގެ ފަރާތުން ތިބާ  ع"
                                                           

 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي يف الكربى والبيهقي والدارقطين وابن حبان وابن خزمية. )1
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.އެދަރަނި އަދާކޮށްދޭނަން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. އާދޭހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ވެ
نياِهللا "فَد قى" أَنْ أَحقْضهللا"ފަހެ  ي". ފަހެ  )1(ގެ ދަރަނި އަދާކުރުން މާޙައްޤުކަން ބޮޑެވެ

.   މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ
  

  

އަދި ބަރަކާތްތެރި  ،ތްތެރި ވެގެންވާއަދި ޙުރުމަ ،މާތްވެގެންވާ ގެ މާނައަކީلَيلَةُ الْقَدر 
. އަދި އެރެއަކީ  ވެގެންވާ . ފަހެ އެރެއަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކުން ރެއެކެވެ ރެއެވެ

.މުޅިއަހަރުގެ     ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެގެންވާ ރެއެވެ
ްނ. ردلَيلَة القَ . ވަޙީކުރައްهللا އެރެއާ ބެހޭގޮތުން މާތް ވިލޭޭރގެ މާތްަކ !  ]ވާފައިވެއެވެ

  %  $  #  "!          +  *  )  (  '!           .  -   2  1  0  /!     7   6  5  4
    ;  :  9   8         <!         B  A  @  ?  >Z  ) :هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމާނައީ: "  )٥ – ١القدر ،

)އަ بيت العزة ން اللَّوح املَحفُوظُ( އެޤުރުއާން . އަދި  لَيلَةُ الْقَدرބާވައިލެއްވީ  ށް لَيلَةُ الْقَدر ވިލޭރޭގައެވެ
(އެބަހީ އެރެއަކީ ވަރަށް  ވިލޭރެއަކީ، ކޮންރެއެއްކަން ކަލޭގެފާނަށް އަންގައިދިނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟

(. .ޔޮކަން ބޮހެ ،އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެވިލޭރޭ،  لَيلَةُ الْقَدر މާތްވެގެންވާ ރެއެކެވެ (އެބަހީ  ޑެވެ
.)  ،އެރޭގައި ކުރެވޭ ޞާލިޙު ޢަމަލު، އެއްހާސް މައްސަރުގެ ޞާލިޙު ޢަމަލަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ

އެރޭ އެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، ( uމަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި، ޖިބުރީލު 
) ހުރިހާ އަމުރުފުޅަކާމުޅިއަހަރަށް ނިޔާ )  ،ގެންކުރެވުނު  ފައިބައި ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.އެރޭ (ބިމަށް

." ،އެރެއަކީ ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެން އަމާންކަމާއި އަދިވެސް  ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ ރެއެކެވެ
.  އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި 0  1  2 3   !.      *+  ,  -    &  '  )  (] ވެއެވެ

  4Z  ) :فُوظُ(އެޤުރުއާން  ،هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމާނައީ: "  )٤ – ٣الدخاناملَح حން اللَّو  تيب
) العزة . (އެބަހީ  އަށް .)  لَيلَةُ الْقَدرބާވައިލެއްވީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ ރެއެއްގައެވެ ވިލޭރޭގައެވެ

. އެރޭهللا ހަމަކަށަވަރުން އިންޛާރުކުރައްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ތިމަން  ހަރުދަނާ ،ވޮޑިގެންވަމެވެ

                                                           
 هقي والدارقطين وابن حبان. رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي يف الكربى والبي )1
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.އިޞަލާކުރެވޭހުރިހާކަމެއްގެ ފަ (އެބަހީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ކާއިނާތުގައި ހިނގާނެ ހުރިހާ  ނެއެވެ
.)" ،ކަމެއްގެ ނިޔާކުރެވި    މަލާއިކަތުންނާ އެކަންކަން ޙަވާލުކުރެވޭނެތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. ރަމަޟާން . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . rرسول اهللا މަސް އަތުވެއްޖެއެވެ  "إِنَّ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 إِالَّ خيرها يحرم والَ كُلَّه، الْخير حرِم فَقَد حرِمها من شهرٍ، أَلْف من خير لَيلَةٌ وفيه حضركُم، قَد الشهر هذَا
"ومرحއަދި މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރު )1(م . ން މިމައްސަރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެއެވެ

. އެރެއިން  ،އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެމިމައްސަރުގައި  ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ރެއެއް ވެއެވެ
. ،މަޙުރޫމުވެއްޖެ މީހާ އަދި އަބާއްޖަވެރިއަކު މެނުވީ އެރޭގެ  ހުރިހާ ހެވަކުން މަޙުރޫމުވެއްޖެއެވެ
."ހެވަކުން މަޙުރޫމެ   އް ނުވާނެއެވެ

ޭ  لَيلَة القَدر ްއުބެވގެްނުވްނ.ވިލ ފަހެ ރަމަޟާންމަހުގެ  ޭރ ޯހަދްނ މަަސްއަކތްކުުރްނ މްުސަތަޙ
. އެއީ  އަޅުކަމުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނިހާޔަތަށް ،ފަހުދިހައެއްގައި އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

.ރޭގެ އަޅުކަމުގެ ނަސީބު ލިބޭތޯވިލޭ لَيلَة القَدر ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا ފަހެ މާތް އެވެ
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  وأَحيا مئْزره، شد الْعشر دخلَ إِذَا r النبِي "كَانَކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

،لَهقَظَ لَيأَيو "لَهرسول اهللا މާނައީ: "ފަހުދިހައެއް އަންނަހިނދު،  )2(أَهr ޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅު އެކަލ
. (އެބަހީ އަޅުކަމަށް ކުރިއަށްވުރެ .) އަދި ރޭގަނޑު  ،ބަނދެލައްވައެވެ ހީވާގިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ

.) އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ  . (އެބަހީ ރޭއަޅުކަމުގައި މުޅިރޭގަނޑު ހޭދަކުރައްވައެވެ އިޙުޔާކުރައްވައެވެ
."އަހުލުވެރިން (ރޭއަޅުކަން ކުރެއްވުމަށް) އަވަހާރަފު    ޅުން ނަންގަވައެވެ

ްނެރެއްއ ެހްއެޔެވ؟ لَيلَة القَدر ިއްނ ޮކ ފަހެ އެރެއަކީ  ވިލެޭރައީކ ަރަމާޟްނަމުހގެ ރަޭތކުގެ ތެެރ
. އެންމެ  ކޮންރެއެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ

.އެއީ ފަހުދިހައެއްގެ އޮ ،މަޝްހޫރުވެގެންވާ ރައުޔަކީ هللا މާތް ނަހިރި ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއް ކަމަށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރަމަޟާންމަހުގެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  ޚުޠުބާއެއް rرسول اهللا ވިހިވަނަދުވަހުގެ ހެނދުނު   لَيلَةَ أُرِيت "إِنيދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
رِالْقَد ا، ثُمهِسيتا أُنوهسمرِ ِيف فَالْتشرِ الْعاخرِ" ِيف اَألوتހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މާނައީ: " )3(الْو

                                                           
   .ابن ماجه والطّرباين يف املعجم األوسط، والبزار وحسنه األلباين رواه )1
  .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان )2
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان. )3
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. ދެން  ވިލޭރޭ لَيلَةُ الْقَدر . ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު އެރޭ ދެއްކެވުނެވެ ހަނދުމަފުޅު ނެތިކުރެއްވުނެވެ
  ގައި ތިޔަބައިމީހުން އެރޭ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ."ފަހުދިހައެއްގެ އޮނަހިރި ރޭތަކު

ދެންފަހެ އޮނަހިރި ރޭތަކުން އެރެއަކީ ކޮންރެއެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ 
. އެއީ އެކާވީސްވަނަ  ،އިމާމު ޝާފިޢީ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މެދުގައިވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނާއި، ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔަބު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ  هللاވިލޭރެއެވެ
. ،ގޮތުގައި އިމާމު ޝަޢުބީއާއި، އިމާމު ޤަތާދާއާއި، ޙަސަނުލް ބަޞަރީ  އެއީ ތޭވީސްވަނަ ވިލޭރެއެވެ

. ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޅުވާ އަދި ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާ އެއީ ފަންސަވީސްވަނަ ވިލޭރެއެވެ
. ،ގޮތުގައި ގައި ހުރިހާ  "فتح الباري" - رمحه اهللا  -احلافظ ابن حجر  އެއީ ހަތާވީސްވަނަ ވިލޭރެއެވެ

. މިމައްސަލާގައި އެންމެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ އެއީ  ،ރައުޔެއް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. އަދި މިމައްސަލާ ގައި ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކުން ވިސްނޭ ފަހުދިހައެއްގެ އޮނަހިރި ރޭތަކުން ރެއެކެވެ

. އެބަހީ ރެއެ ދާބަދަލުވަމުން ،ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްރެއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ރެއެއް ކެވެ
. އަދިކިއެއްތަ!  .ނޫނެވެ   އޮނަހިރި ރޭތަކުން، އެކިއަހަރު އެކިރެއަށް ބަދަލުވަމުންދާ ރެއެކެވެ
ހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބެ ވިލޭރޭގެ ޢަލާމާތްތަކާ لَيلَةُ الْقَدر ަތްއ.ވިލޭޭރގެ ަޢލާމާތް  لَيلَة القَدر

 . ފަހެ މިމައުޟޫޢުގައި ޢިލްމުވެރިން އިތުބާރުކުރައްވާފައިވަނީ ގިނަވާހަކަތައް ޞައްޙައެއް ނޫނެވެ
. އެއީ އެރޭގެ ފިނިހޫނުމިން މެދުމިނަކަށް ހުރުމާއި، އެރޭ ވާރޭވެ ގެ ހުމާއި، އެދުވަހުތިންޢަލާމާތަކަށެވެ

. އަދި މިތިންޢަލާމާތުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ  ،އިރުއަރާ ހިނދު އިރުގައި ދޯދިނެތުމެވެ
. އަދި އެޢަލާމާތަކުން މާބޮޑު  ޞައްޙަވެގެންވަނީ ތިންވަނައަށް މިބަޔާންކުރެވުނު ޢަލާމާތެވެ

. . އެހެނީ އޭރުއެވަނީ އެރޭ ފާއިތުވެ ގޮސްފައެވެ ވި ރުއްސުންލެއްهللا މާތް ފައިދާއެއްވެސް ނެތެވެ
. އަހުރެމެންނަށް  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

r  . ހަމަކަށަވަރުން އެދުވަހު މާނައީ: " )1(لَها" شعاع الَ الْيوم ٰذلك تطْلُع الشمس "أَنَّޚަބަރުދެއްވިއެވެ
."އިރުއަރާނީ އިރުގައި ދޯދިނުހުންނަ    ޙާލުގައެވެ

ދެންފަހެ އެރޭ ގަސްތައް ވެއްޓި އޭގެ އަޞްލު ޖަގަހަތަކަށް ރުޖޫޢަވުމާއި، އެރޭ ހުރިހާ 
އެރެއަކީ އަލިވެގެންވާ ރެއެއް ލޮނު ފެނަށް ބަދަލުވުމާއި، ކަނޑުގެ އެއްޗެއް ސަޖިދަކުރުމާއި، އެރޭ 

ސް އަޞްލެއްނުވާ މިހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެ ،ކަމުގައި ވުމާއި، އެރޭ ކުއްތާ ނުގޮވުމާއި
.   ވާހަކަތަކެކެވެ

                                                           
 رواه أمحد ومسلم والترمذي والنسائي يف الكربى، والبيهقي وابن حبان وابن خزمية.  )1
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ދަމުނަމާދަކީ ވަކި މައްސަރަކަށް ނުވަތަ ވަކި  ވިލޭޭރ ިޤާޔމްކުުރމާިއ، ުދޢާކުުރްނ. لَيلَة القَدر
. އަދި ހުރިހާ ރެއަކަށް ޢާންމުވެގެންވާ  ،ހުރިހާ މައްސަރަކަށް ރެއަކަށް ޚާއްޞަކަމެއް ނޫނެވެ

. ފަހެ ރަމަޟާންމަހަކީ  އެހެން  ،ގައި ދަމުނަމާދަށްއެމައްސަރު، މޫސުމެއްކަމުން ހެޔޮކަމުގެއަޅުކަމެކެވެ
. މައްސަރުތަކަށްވުރެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ ا من قَام رمضانَ إِميان"ކުރެއްވިއެވެ
بِهذَن نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحރަމަޟާން މަހު ވާބަށް އެދޭ ޙާލު، ޘަހުރެ، މާނައީ: "އީމާންވެ  )1("و

". . އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި ކުދި ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ އަދި  ޤިޔާމުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ
ގެ ނަމުން  )2(ލްމުވެރިން "ތަރާވީޙު"ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރެވޭ ދަމުނަމާދަށް ފިޤުހު ޢި

. ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ  ،އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ވިލޭރެއަކީ لَيلَةُ الْقَدرއަދި  ނަންދެއްވާފައިވެއެވެ
. هللا މާތް ރެއަކަށް ވުމުން، އެރޭ ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް އެހެން ރޭތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.ޙަދީޘް އީމާންވެ މާނައީ: " )3(ذَنبِه" من تقَدم ما لَه غُفر واحتسابا إِميانا الْقَدرِ لَيلَةَ قَام "من ކުރެއްވިއެވެ
. އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި  ވިލޭރޭ رلَيلَةُ الْقَدވާބަށް އެދޭ ޙާލު، ޘަހުރެ،  ޤިޔާމުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ

".   ކުދި ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ
އަދި އޮނަހިރި ރޭތަކުގައި ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ފަހެ 

. އެކަމަނާ هللا މާތް ޅުވިއެވެ. ވިދާރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭ  ތިމަންކަމަނާ !هللاދަންނަވައިފީމެވެ . ގެ ރަސޫލާއެވެ  لَيلَةُ الْقَدر ނިކަން ވިދާޅުވެ ބައްލަވާށެވެ

ޅުވާނީ އެރޭ ތިމަންކަމަނާ ވިދާ ،ވިލޭރެއަކީ ކޮންރެއެއްކަން ތިމަންކަމަނާއަށް އެނގި ވަޑައިގެންފިނަމަ
. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟  إِنك "اَللَّهم. ކަނބުލޭގެ މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ

فُوع بحت فْوالْع في" فَاعنއިބަ )4(ع ! އީ هللاމާނައީ: "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. ފަހެ މިއަޅާއަށް ޢަފޫކުރެއްވުމަށް ، ގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރައްވާ ލޯބިކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

!"ޢަފޫކުރަ   އްވާނދޭވެ
  

                                                           
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )1

  ވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.އެފޮތަށް ރުޖޫޢަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. ވިދާޅުވުމަށް "كتاَب الصالَة"ތަރާވީޙުނަމާދުގެ ތަފްޞީލު  )2
 .والبيهقي رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )3
 .وصححه األلباين رواه أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجه )4
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. ނުވަތަ ތަނެއްގައި  ގެ ލަފްޒީ اعتكاَف މާނައަކީ ކަމެއްގައި ޘާބިތުވެ، ޤާއިމުވުމެވެ

. ފަހެ  މިލަފްޒު އައިސްފައިވަނީ ބަސްފުޅުގައި  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީهللاޘާބިތުވެ، ޤާއިމުވުމެވެ
 . . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ ¡   ~   �       x  w  |  {  z  y }  ]މިމާނައިގައެވެ

¢Z  ) :އިބްރާހީމްމާނައީ: "  )٥٢األنبياء u  ެއެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕައަށާއި، ޤައުމުގ
.) ތިޔަބައިމީހުން  މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވި ހިނދު، (ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ހަނދުމަކުރާށެވެ

  ޔެވެ؟"އަޅުކަންކުރުމުގައި ޤާއިމުވެ ތިޔަތިބީ ކޮން ބުދުތަކަކަށް ހެއް
ގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި هللاގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ  اعتكاَفދެންފަހެ 
.މިސްކިތުގައި ޘާބިތުވެ،    ޤާއިމުވެ އިނުމެވެ
އެއްވެސް ޞައްޙަ ދަލީލެއް ގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން  اعتكاَف ަޝުރުޢކުެރްއުވްނ. اعتكاَف

ހުރިހާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެއްކަމަށް  އަކީ عتكاَفا ،ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ނުވިނަމަވެސް
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކު  ދަންނަބޭކަލުންވަނީ އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާ އިންނަވާ އަށް اعتكاَف rرسول اهللا ދިހަދުވަހު  ރަވެ ކަމުގައި ވިއެވެ
 ކަމުގައި އިންނެވި އަށް اعتكاَفއެންމެފަހު ރަމަޟާންމަހު ވިހިދުވަހު މުގެ ކުރިން އައި، ވަޑައިގަތު
.  اعتكاَفއަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންވެސް  ވިއެވެ

.    އަށް ތިއްބަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ
. އެކަމަނާ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާهللا ފަހެ މާތް ނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. "ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައެއްގައި  އިންނަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ.  އަށް اعتكاَف rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
. (އެބަހީ އަވަހާރަވެ هللا އެއީ މާތް އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ހިއްޕަވައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

. ) ދެން އެކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ
." އަށް اعتكاَف    )1(ތިއްބަވާ ކަމުގައި ވިއެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. )1
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ރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. އަށް އިންނަވާ  اعتكاَف rهللا رسول ا"ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައެއްގައި  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 . ފުޅެއްގައި އުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން ރުފަހެ އެއްއަހަރަކު އެކަލޭގެފާނު ދަތުކަމުގައި ވިއެވެ
. ދެން ޖެހިގެންއައި އަހަރު ވިހިދުވަހު އެކަލޭގެފާނު   اعتكاَفފަހުދިހައެއްގައި އެކަން ނުކުރެއްވުނެވެ

".    )1(އަށް އިންނެވިއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ރުއްهللا މާތް އަދި ސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . އަށް  اعتكاَف rرسول اهللا  "ހަމަކަށަވަރުން، ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައިވިދާޅުވިއެވެ

. ދެން ދެވަނަ ދިހައެއްގައި، މިސްކިތުގައި އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ޖެހިފައިވާ، ކެހެރީގެ  އިންނެވިއެވެ
. ދެން  اعتكاَفފޭލިގެއެއްގައި  . އެފޭލިގޭގެ ދޮރުހުރީ ތޮށައްޔަކުން ބަންދުކުރެވިފައެވެ އަށް އިންނެވިއެވެ

 ،ނެރުއްވައިއިސްތަށިފުޅު ދޮރުން ބޭރަށް  ،އެކަލޭގެފާނު އެތޮށަލި އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސަވައި
. ދެން މީސްތަކުން  އެކަލޭގެފާނާ ކައިރިއަށް މީސްތަކުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއެވެ

. "ހަމަކަށަވަރުން ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު  ޖެހިލުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. އެއީ  اعتكاَف . لَيلَةُ الْقَدرއަށް އިންނަވައިފީމެވެ ދެން ދެވަނަ ދިހައެއްގައިވެސް  ވިލޭރޭ ހޯއްދެވުމަށެވެ

. ދެން ޖިބުރީލު  اَفاعتكތިމަންކަލޭގެފާނު  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް  uއަށް އިންނަވައިފީމެވެ
. އެހެންކަމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  . އެރޭ ވަނީ ފަހުދިހައެއްގެ ރޭތަކުގައެވެ ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ

. اعتكاَفއަށް އިންނަން ބޭނުން މީހަކު  اعتكاَفތެރެއިން  މީސްތަކުން ދެން  އަށް އިންނަހުށިކަމެވެ
. اعتكاَف(ފަހުދިހައެއްގައި)  ،އެކަލޭގެފާނާއެކު   )2("އަށް ތިބެއްޖައޫއެވެ

. "އެއްފަހަރަކު هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ގެ އަރިހުގައި އަށް އިންނަވާނެ ވާހަކަ އެކަމަނާ اعتكاَفފަހުދިހައެއްގައި ރަމަޟާންމަހުގެ  ، rرسول اهللا 

. ދެން  اعتكاَفދެންނެވުމުން އެކަމަނާވެސް  އަށް އިންނެވުމަށް ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ
. ފަހެ ޙަފްޞާއަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން  رسول اهللا އެކަލޭގެފާނު އެކަމަނާއަށް ހުއްދަދެއްވައިފިއެވެ

r ުޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން ދަންނަވައިފިއެވެ.  މަށްއަރިހުން އެކަމަނާއަށް ހުއްދަ ނަންގަވައި ދެއްވ
. ދެން ޒައިނަބު ބިންތު ޖަޙުޝަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން  ދެން އެކަމަނާ އެކަން ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

) ޖައްސުވައިފިއެވެ.  اعتكاَفއެކަމަނާވެސް  އަށް އިންނެވުމަށްޓަކައި ފޭލިގެއެއް (މީސްތަކުން ލައްވައި
 އާދަފުޅަކީ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ އަށް އިންނަވާއިރު، އެކަލޭގެފާނުގެ اعتكاَف rاهللا رسول އަދި 

                                                           
  .ححه األلباينرواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وص )1
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وابن خزمية )2
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) ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު،  ފޭލިގެއަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ(މިސްކިތުގައި އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ޖެހިފައިހުންނަ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް އެކަނބަލުންގެ ފޭލިގެތައް ފެނިވަޑައިގެން  ނެވި ހިނދު،ވަޑައިގަތުމެވެ

. "މިއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟" މީސްތަކުން ދަންނަވައިފިއެވެ. އެއީ ޢާއިޝާއާއި،  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. "މިކަމުން އެކަނބަލުން  . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ޙަފްޞާއާއި، ޒައިނަބުގެ ފޭލިގެތަކެވެ

." فاعتكاَތިމަންކަލޭގެފާނު އެދެނީ ހެވަކަށް ހެއްޔެވެ؟  ދެން އެކަލޭގެފާނު  )1(އަކަށް ނީންނަވާނަމެވެ
. ދެންފަހެ ޢީދު ނިމުމުން ޝައްވާލުމަހުން ދިހަދުވަހު އެކަލޭގެފާނު  ،ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ

. اعتكاَف   )2("އަށް އިންނަވައިފިއެވެ
އި، ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައާ ،އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި

. އަދި ރަމަޟާންމަސް  اعتكاَفދެވަނަ ދިހައެއްގައާއި، ފަހުދިހައެއްގައި  އަށް އިނުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ
  އަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. اعتكاَفފިޔަވައި އެހެނިހެން މައްސަރުތަކުގައިވެސް 

. އިސްވެދިޔަ ތިންވަނަ ޙަދީ ގެ اعتكاَفދެންފަހެ  ޘާއި، ހަތަރުވަނަ ޙުކުމް ދަންނައެވެ
. އަދި  ،ޙަދީޘުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެހެނިހެން މައްސަރުތަކަށްވުރެ، އެއީ މުސްތަޙައްބު އަޅުކަމެކެވެ

. އެއީ ގިނަޙަދީޘްތަކުގައި ޘާބިތުވެފައިވަނީ  ރަމަޟާންމަހުގައި އެކަމުގެ މުސްތަޙައްބުކަން ގަދައެވެ
.އަށް އިންނެވި ކަ اعتكاَف rرسول اهللا ރަމަޟާންމަހު  އަދި އެހެންހުރިހާ ދުވަހަކަށްވުރެ،  މަށެވެ

. އިނުމަށް  އަކަށް اعتكاَفފަހެ  ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައެއްގައި އެކަމުގެ މުސްތަޙައްބުކަން ގަދައެވެ
.  اعتكاَفނަދުރެއް ބުނެފިއްޔާ މެނުވީ  ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްއަށް އިނުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ

.ބުނު ޢުމަރުގެ ކިهللا ޢަބްދު ) ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ . (އަހުރެންގެ ބައްޕަ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި އެއްދުވަހު  rرسول اهللا ޢުމަރު،  އަށް  اعتكاَفއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ

. (ފަހެ އެނަދުރު އަހުރެން ފު އްދަން އިނުމަށް، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަހުރެންވަނީ ނަދުރެއް ބުނެފައެވެ
. rرسول اهللا ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟)   ކަލޭގެފާނު "ކަލޭގެފާނުގެ ނަދުރު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   )3(ފުއްދަވާށެވެ
. اعتكاَفފަހެ  ަމަޙްއލު. ގެ  اعتكاَف މިސްކިތްނޫން ތަނެއްގައި  ގެ މަޙައްލަކީ މިސްކިތެވެ

. މާތް ޞައްޙައެއް اعتكاَف . ވަޙީކުރައްވާފައިވެهللا ނުވާނެއެވެ Z  Y  X  W  V  ] އެވެ
                                                           

ހުރިހައި އަނބިކަނބަލުން ވަޑައިގެން މިސްކިތުގައި ފޭލިގެ ޖެއްސެވުމުން މިސްކިތް ފުރި ، މިގޮތަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ )1
  ސަބަބުން އުނދަގޫ ވެދާނެތީއެވެ. ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް އެކަމުގެ

 رواه مالك وأمحد والبخاري وابن حبان وابن خزمية. )2
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطين وابن حبان وابن خزمية. )3
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   \[Z  ) :١٨٧البقرة(  :  ،އަށް ތިބޭއިރު اعتكاَف"އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތުގައި  މާނައީ
. (އަދި ޖިމާޢުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް  ) ޖިމާޢުނުވާށެވެ އެކަނބަލުންނާ (އެބަހީ އަނބިންނާ

"(.   ނުމެކުރާށެވެ
ޅުވާ ގޮތުގައި، އަންހެނުންނަށް، އެކަނބަލުން ފަހެ ޙަނަފީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާ

. އަދި މާލިކީ  اعتكاَفގޭގައި ނަމާދުކުރަން ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތާނގައި  އަށް ތިބެވިދާނެއެވެ
އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް  ،އަންހެނުންނަށްވެސް ،މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި

.ތިބެވޭނެ އަށް اعتكاَفއެތަންތާނގައި    އެވެ
އަށް  اعتكاَف ،އަދި އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު އަޙުމަދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި

. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ  ތިބެވޭނީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައެވެ
ރުޟު ފަސްނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭ ފަ )1(ހުކުރު ވާޖިބުނޫން ކޮންމެ މީހަކަށް ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
. އެކަމަކު ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހާއަށް  اعتكاَفކޮންމެ މިސްކިތެއްގައި  އަށް އިނދެވިދާނެއެވެ

ހުކުރުނަމާދުވެސް ޤާއިމުކުރެވޭ މިސްކިތެއްގައި  ،މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ، ފަރުޟު ފަސްނަމާދާއެކު
. އަދި އިމާމު މާ اعتكاَف ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހާ،  ،ލިކު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިއަށް އިނުމެވެ
.ހުކުރުނަމާ އަށް އިނުމަށް اعتكاَف އަދި އިމާމު  ދު ޤާއިމުކުރެވޭ މިސްކިތަކަށްވުން ޝަރުޠުވެގެންވެއެވެ

އަށް އިނދެވޭނީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގެ އިތުރުން  اعتكاَف ،ޒުހުރީ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
. އެއީ ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހަކަށް ވިޔަސްހު އަދި  ،ކުރުނަމާދުވެސް ޤާއިމުކުރެވޭ މިސްކިތެއްގައެވެ

  ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ.
 ،ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނުލް ޔަމާން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިهللا އަދި މާތް

. އެއީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމާމިސްކިތެއްހަމައެކަނި ތިން  ތިބެވޭނީ އަށް اعتكاَف އި، މަސްޖިދުއް ގައެވެ
.  ،އަދި ޢަޠާއު ބުނު އަބީރަބާޙު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަބަވީއާއި، މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއެވެ

. އަދި ސަޢީދު ބުނު  ،އަށް ތިބެވޭނީ ހަމައެކަނި މައްކާއާއި اعتكاَف މަދީނާގެ މިސްކިތްތަކުގައެވެ
އަށް ތިބެވޭނީ ހަމައެކަނި މަދީނާގެ  اعتكاَف ،ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިމުސައްޔަބު ދެކި
  މިސްކިތްތަކުގައެވެ.

ދެންފަހެ މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިސްކިތެކޭ ކިޔޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި 
. ވަކިޚާއްޞަ މިސްކިތަކަށް اعتكاَف މިސްކިތަކަށް  އަދި ވަކިބާވަތެއްގެ ،އަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވުމެވެ

                                                           
ޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. ވިދާޅުވާން ގައި ބަ "كتاَب الصالة""ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހުންނާއި، ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން  )1

  ބޭނުންފުޅުނަމަ، އެފޮތަށް ރުޖޫޢަވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
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.  اعتكاَف ދެން ހުކުރު އަށް އިނުން ޚާއްޞަކުރާނެ ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ
 ،އަށް އިންކަމުގައި ވާނަމަ اعتكاَفވާޖިބުވެގެންވާ މީހާ ހުކުރުނަމާދު ޤާއިމު ނުކުރެވޭ މިސްކިތެއްގައި 

އެއް  اعتكاَفމިސްކިތަކަށް ދިއުމަކުން އޭނާގެ ހުކުރުނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭ  ،ހުކުރުނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި
. އެއީ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އަށް އިންނަމީހާއަށް  اعتكاَفމިސްކިތުން ނުކުތުން  ،ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ

  ހުއްދަވެގެންވާތީއެވެ.
 މުސްލިމެއް ކަމުގައިވުމާއި، ތަންދޮރު ،އިންނަމީހާ އަށް اعتكاَفަޝުރޠަުތްއ. ގެ  اعتكاَف

(އެބަހީ ޖުނުބުންނާއި، ޙައިޟުންނާއި، ނިފާސުން) ދަންނަމީހެއް ކަމުގައިވުމާއި، ބޮޑުޙަދަޘުން 
.   ޠާހިރުވެގެންވުމެވެ

ތްައ.ގެ  اعتكاَف ޙަޤީޤަތް ބިނާވެގެންވަނީ ދެރުކުނެއްގެ މައްޗަށެވެ.  ގެ اعتكاَفފަހެ  ުރކުްނ
.އެއީ ނިޔަތްގަތުމާއި، މިސްކިތުގައި ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކޮށް . އެހެނީ  ލުމެވެ ފަހެ ނިޔަތްގަތުން ދަންނައެވެ

. އަދި ނިޔަތަކުން މެނުވީ އަޅުކަމެއް ޞައްޙައެއް  اعتكاَفހަމަކަށަވަރުން    އަކީ އަޅުކަމެކެވެ
. ދެން މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލުން . އެއީ  ނުވާނެއެވެ . އަދި  اعتكاَفދަންނައެވެ ގެ އަޞްލު ޙަޤީޤަތެވެ

.  اعتكاَفޑުކޮށްލުމަކުން އެހެން ތަނެއްގައި މަ . ފަހެ އަކަށް ނުވާނެއެވެ   އެވާހަކަ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ގެ ގިނަމިނުގައި ޙައްދެއް ނުވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ  اعتكاَفފަހެ  ގެ މުްއަދުތ. اعتكاَف

 . . އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި އިޚުތިލާފު އުފެދިފައިވަނީ އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ ފަހެ މަދުމިނުގައެވެ
އެއްގެ މަދުމިނީ އެއްދުވަހެވެ.  اعتكاَف ،ޙަނަފީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި

 ،އެއްގެ މަދުމިނީ ރެއަކާއި اعتكاَف ،އަދި މާލިކީ މަޛުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންވާ ގޮތުގައި
 .  ،އިމާމު އަޙުމަދާއި، އިމާމު އިސްޙާޤު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިއަދި އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، ދުވާލެވެ

. އެބަހީ  اعتكاَف . اعتكاَفއެއްގެ މަދުމިނީ ހިނދުކޮޅެކެވެ އެހެނީ  ގެ މާނަ ދޭހަވާވަރުގެ ހިނދުކޮޅެކެވެ
. އެހެންކަމު اعتكاَف ން ގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅާނެ އެއްވެސް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ

. އަދި ވަގުތުގެ މަދުމިންވަރު  ކަނޑައަޅާނީ ލަފްޒު ދަލީލުކުރާ އެންމެ މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ
. ގެ ލަފްޒު ދަލީލުކުރާ އެންމެ މަދު މިންވަރަކީ މަޑުކޮށްލުމޭ اعتكاَف އަދި  ބުނެވޭވަރުގެ ހިނދުކޮޅެކެވެ

ޢަދަދު ، އަށް އިންނެވުން تكاَفاعr رسول اهللا ދިހަދުވަހާއި، ވިހިދުވަހާއި، ތިރީސްދުވަހު، 
. ،ޅުމަކަށްވެސްކަނޑައެ ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ  އަދި އެޢަދަދު ވާޖިބުކުރުމަކަށްވެސް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ

  ގޮތަކީ މިއެވެ.
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ހޭ ަވގުުތ. اعتكاَف ފޭލިގެއަށް  ގެ اعتكاَف ،މިސްކިތުގައި ޖަހާއެބަހީ  ަފަށްނޖެ
 . އްސަލާގައި މަޝްހޫރު ދެރައުޔެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ފަހެ މިމަވަންނަންޖެހޭ ވަގުތެވެ

އަށް އިންނަން  اعتكاَفއިމާމު އައުޒާޢީއާއި، އިމާމު ލައިޘުއާއި، އިމާމު އިސްޙާޤުގެ އަރިހުގައި، 
.  اعتكاَفބޭނުންވާމީހާ، ފަތިސްނަމާދު ކުރުމަށްފަހު  މިބޭކަލުންގެ ގެ ފޭލިގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭނެއެވެ

. އެކަމަނާ هللا ދަލީލަކީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެވެ
. "ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައެއްގައި އިންނަވާ  އަށް اعتكاَف  rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ

 . . ދެންފަކަމުގައިވިއެވެ ހެ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނަށް ފޭލިގެ ޖައްސަވައިދެއްވަމެވެ
". ފަހެ މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ  )1(ފަތިސްނަމާދު ކުރައްވައި ފޭލިގެއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވައެވެ

 .   ގޮތަކީ މިއެވެ
 اعتكاَفއަދި އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު މާލިކުއާއި، އިމާމު ޝާފިޢީގެ އަރިހުގައި 

ގެ  اعتكاَفކުރުމަށްފަހު، އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން  އަށް އިންނަން ބޭނުންވާމީހާ، ޢަޞުރުނަމާދު
. މިބޭކަލުންވަނީ ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތް  ފޭލިގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭނެއެވެ

. މިބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން  ގެ ނިޔަތުގައި  اعتكاَفތައުވީލުކުރައްވާފައެވެ
. ދެން ފޭލިގެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވީ ފަތިސްނަމާދަށް  ށްމިސްކިތަ rرسول اهللا  ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ

. ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުން މިދެރައުޔުވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.   ފަހުގައެވެ
. اعتكاَفދެންފަހެ  ވަކިމުއްދަކަށް ނަދުރުބުނެގެން އިންނަ  ނިމޭ ވަގުތު ދަންނައެވެ

އަށް އިންނަމީހާ ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައި  اعتكاَفއެއް،  اعتكاَفފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ  اعتكاَف
. ގެ ދިގުމިނަކަށް ޙައްދެއް ނުވާތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  اعتكاَفއެހެނީ  ނިންމައިލެވިދާނެއެވެ

އަށް އިނުން  اعتكاَفނިމެންދެން  އެމުއްދަތު، އަށް އިންނަމީހާ اعتكاَفވަކިމުއްދަތަކަށް ނިޔަތްގަނެގެން 
. ފަހެ ދިހަދުވަހަށް ނިޔަތްގަނެގެން  ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ، އަށް އިންނަމީހާ اعتكاَفއެދެވިގެންވެއެވެ

. އަދި ވިހިދުވަހަށް ނިޔަތްގަނެގެން  اعتكاَفއިރުއޮއްސުމުން އެ  ، އަށް އިންނަމީހާ اعتكاَفނިމުނީއެވެ
. އަދި އެއްމަސްދުވަހަށް ނިޔަތްގަނެގެން  اعتكاَفއޮއްސުމުން އެ ވިހިވަނަ ދުވަހުގެ އިރު ނިމުނީއެވެ

  ނިމުނީއެވެ. اعتكاَفއެމައްސަރުގެ އެންމެފަހު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުން އެ ، އަށް އިންނަމީހާ اعتكاَف
ިއ ްނ ަމްއަސެރއަްގ ަވިއ ެއެހ ްނ ައްށ ިއްނަނީމހާ ޯރަދައްށ  اعتكاَف ަރަމާޟްނމްަސ ފަިޔ ުހުރ

ގްެނވޭ ެހްއެޔެވ؟ ، އިބުނު ޢައްބާހާهللا ދުއެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްهللا ފަހެ މާތް ަޝުރުޠެވ

                                                           
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان )1
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އާއެކު ރޯދަ  اعتكاَف ،ޢާއިޝަތުގެފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިރާއި، ބުނު ޢުމަهللا ޢަބްދު
. އެބަހީ  . އަދި ރޯދައާ އަށް އިންނަމީހާ ރޯދައަށް ހުރުމަ اعتكاَفޝަރުޠުވެގެންވެއެވެ ކީ ޝަރުޠެކެވެ

.  اعتكاَفނުލައި  އަދި އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު އައުޒާޢީއާއި، އިމާމު ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ
. އަދި އިމާމު އަޙުމަދުގެވެސް އެއްރައުޔަކީ މިއެވެ.  ސުފުޔާނުއް ޘައުރީގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ

. މާތް .  هللاމިބޭކަލުންގެ ބައެއް ދަލީލުތައް ދަންނައެވެ UT  S   R  Q     P  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
   \[  Z  Y  X  W  VZ  ) :ދެން ރޭގަނޑާ ހަމައަށް މާނައީ: "  )١٨٧البقرة

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތުގައި  އަށް ތިބޭ ހިނދު،  اعتكاَفތިޔަބައިމީހުން ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ
) ތިޔަބައިމީހުން  ." ފަހެ މިއާޔަތުގައި އެކަނބަލުންނާ (އަނބިންނާ ގެ ވާހަކަ  اعتكاَفޖިމާޢުނުވާށެވެ

. އެހެންކަމުން  . اعتكاَفބަޔާންވެފައި އެވަނީ ރޯދައާ ގުޅުވައިގެންނެވެ އަދި  އެވަނީ ރޯދައާ ގުޅިފައެވެ
އަށް  اعتكاَف rرسول اهللا ބޭކަލުންގެ އަނެއް ދަލީލަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި މި

. އަނެއް ދަލީލަކީ މާތްއިންނަވާކަމެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا . ޚާއްޞަކޮށް ފަހުދިހައެއްގައެވެ
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ . rرسول اهللا ޢާއިޝަތުގެފާނު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެކެވެ  "الَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

كَافتامٍ" إِالَّ اعيكاَفރޯދައަކާއެކު މެނުވީ މާނައީ: " )1(بِصتعއަދި އަނެއް ދަލީލަކީ ."އެއް ނުވެއެވެ ا 
. هللا ހަމަ މާތް . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  علَى السنةُ"ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރިވާޔަތެކެވެ
فكتعالَ أَنْ الْم ودعا يرِيضالَ مو دهشةً يازنالَ جو سمأَةً يرالَ اما وهراشبالَ ،يو جرخي ةاجحا إِالَّ لمالَ ل دب 

هنالَ ،مو كَافتمٍ إِالَّ اعوالَ ،بِصو كَافتِيف إِالَّ اع جِدسعٍ مام2("ج( : "އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާއަށް  މާނައީ
ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީ ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމާއި، ޖަނާޒާއަކު ބައިވެރި ނުވުމާއި، 

އި ނުބީހުމާއި، އެކަނބުލޭގެއާ އެއްދާންނުކުރުމާއި، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްޖެހިގެން މެނުވީ އަނބިމީހާގެ ގައިގަ
. އަދި ހުކުރުކުރެވޭ  މިސްކިތުން ނުނިކުތުމެވެ. އަދި ރޯދައަކާއެކު މެނުވީ އިޢުތިކާފެއް ނުވެއެވެ

".   މިސްކިތެއްގައި މެނުވީ އިޢުތިކާފެއް ނުމެވޭމެއެވެ
ބުނު މަސްޢޫދު هللا ލެއްވި ޢަލީގެފާނާއި، ޢަބްދުއެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންهللا އަދި މާތް

. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީއާއި،  اعتكاَف ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އާއެކު ރޯދަ ޝަރުޠުވެގެން ނުވެއެވެ
. އަދި އިމާމު އަޙުމަދުގެވެސް  އިމާމު ޙަސަނުލް ބަޞަރީއާއި، އިމާމު އިސްޙާޤުގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ

. .  އެއްރައުޔަކީ މިއެވެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްމިބޭކަލުންގެ ބައެއް ދަލީލުތައް ދަންނައެވެ

                                                           
  .رواه الدارقطين واحلاكم والبيهقي وابن أيب شيبة وضعفه األلباين )1
 .د والبيهقي وحسنه األلباينرواه أبو داو )2
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. ) ޢުމަރު،  ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ . (އަހުރެންގެ ބައްޕަ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. މަ rرسول اهللا  ށް، އިނުމަ އިޢުތިކާފަށްސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި އެއްދުވަހު އަށް ދަންނަވައިފިއެވެ

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަހުރެންވަނީ ނަދުރެއް ބުނެފައެވެ. (ފަހެ އެނަދުރު އަހުރެން ފުއްދަން ޖެހޭނެ 
. rرسول اهللا ހެއްޔެވެ؟)  ."ކަލޭގެފާނު "ކަލޭގެފާނުގެ ނަދުރު  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ފަހެ  )1(ފުއްދަވާށެވެ

ނުކުރައްވައެވެ. އަނެއް ދަލީލަކީ  އަމުރެއް rرسول اهللا ޢުމަރުގެފާނަށް ރޯދައަށް ހުންނެވުމަކަށް 
. (މިޙަދީޘް އިސްވެ  rرسول اهللا ޝައްވާލުމަހުގެ ދިހަދުވަހު  އިޢުތިކާފަށް އިންނެވި އިންނެވުމެވެ

) ރޯދައިގެ މައްސަރެއް  .) ފަހެ ޝައްވާލުމަހަކީ (ސުންނަތް ހަރޯދަ ފިޔަވައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
. އަދި އެދިހަދުވަހު  .ރޯ rرسول اهللا ނޫނެވެ ފަހެ  ދައަށް ހުންނެވިކަން ޘާބިތެއްވެސް ނޫނެވެ

. ދެންފަހެ އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ ރޯދައަށް ހުރުން  މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ މިރައުޔެވެ
. ފަހެ  ޝަރުޠުވެގެންވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ގެންނަވާފައިވާ އާޔަތް ދަންނައެވެ

. އެހެނީ އެއާޔަތުގެ ކުރީކޮޅުގައި އެވަނީ އެއާޔަތަކުން ރޯދަ  ޝަރުޠުވެގެންވާކަމަކަށް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ
. އެހުއްދައިން އިޢުތިކާފަށް  ފަހެ ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކުގައި އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުން ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ

 ކަ ބަޔާންކުރެއްވީއެވެ.އިންނަމީހާ އިސްތިޘްނާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރޯދައާ ގުޅުވައިގެން އިޢުތިކާފުގެ ވާހަ
 . . ފަހެ އެޙަދީޘަކީ ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ ދެން ދެން އެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ޙަދީޘް ދަންނައެވެ

. ފަހެ އެއީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا އެބޭކަލުންގެ އަނެއް ދަލީލު ދަންނައެވެ
. . އަދި މަ rرسول اهللا  ބަސްފުޅެކެވެ އްސަލައެއްގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ގެ ބަސްފުޅެއް ނޫނެވެ

ބަސްފުޅުތައް ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެއްބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅު އަނެއްބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް 
. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނާއި، މާތްهللا ފަހެ މާތް ޙުއްޖަތަކަށް ނުވާނެއެވެ

  ޝަތުގެފާނުގެ ރައުޔުފުޅާ ޚިލާފަށެވެ.ބުނު މަސްޢޫދު ވިދާޅުވެފައި އެވަނީ ޢާއި
ްނަތްއަތްއ.  ްއުބެވގެްނވާ ަކ ކާފްަށ ިއްނަނީމހާައްށ ކުުރްނ މްުސަތަޙ ފަހެ ސުންނަތް ިއުޢިތ

ނަމާދުތައް ގިނަގިނައިން ކުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ޤުރުއާންކިޔެވުމާއި، ގިނަގިނައިން ޛިކުރުކުރުމާއި، 
ގިނަގިނައިން ޞަލަވާތްކިޔެވުމާއި، ގެ މައްޗަށް  rل اهللا رسوގިނަގިނައިން އިސްތިޣުފާރު ކުރުމާއި، 

މިކަންތަކަކީ އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާއަށް  ،ރާސާކުރުމާއިނީ ފޮތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ދިދީ
. އަދި އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ މިސްކިތުގެ އެއްފަރާތުގައި ނަމާދުކުރާ  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތަކެވެ

.މީހުންނަށް އުނދަގޫ  رسول އެއީ  ނުވާނެހެން ކުޑަ ފޭލިގެއެއް ޖެހުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
  ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. rاهللا 

                                                           
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطين وابن حبان وابن خزمية. )1
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 ދުނިޔަވީ ކަންކަމުގައިމާއި، ބޭކާރު ޢަމަލުތައްކުރުމާއި، ދެންފަހެ ބޭކާރު ވާހަކަދެއްކު
  އިންނަމީހާއަށް މަކުރޫހަ ކަންތަކެވެ. މަޝްޣޫލުވުމާއި މިފަދަ ކަންތަކަކީ އިޢުތިކާފަށް

ކިާއ، ކުުރްނ ުހްއަދެވގެްނުނވާ  ްނަތްއަތ ކާފްަށ ިއްނަނީމހާައްށ ކުުރްނ ުހްއަދެވގްެނވާ ަކ ިއުޢިތ
ްނަތްއަތްއ. އަށް އިންނަމީހާ، އެކަމެއް ނުކޮށް ނުވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  اعتكاَفފަހެ  ަކ

 ވެގެންވާކަމަށް ދަންނަބޭކަލުންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ.މިސްކިތުން ބޭރަށް ނުކުތުން ހުއްދަ
ކެއިން  މީހަކު ނެތްމީހާ އި، ކާތަކެތި ގެނަސްދޭނެކުރުމާއި، ފެންވެރުމާއި، ވުޟޫކުރުމާއެއީ ޤަޟާޙާޖާ

  .ކަންތަކެވެ މިފަދަ އަނބިމީހާ ގެއަށް ލާންދިއުމާއި، އިބުއިމާ
. އެކަމަނާ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާهللا ފަހެ މާތް ނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

" . އިޢުތިކާފަށް އިންނަވާއިރު، މިސްކިތުގައި އިންނަވައި، ތިމަންކަމަނާގެ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
( . ދެން ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނުގެ  )1(އަރިހަށް (ފަރުދާގެ އެއްފަރާތުން އިސްތަށިފުޅު ނެރުއްވައެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިކާފަށް އިންނަވާއިރު، ޟަރޫރީ އިސްތަށިފުޅުގައި ފުނާއަޅު އްވައި ދެއްވަމެވެ
".   )2(ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުވީ ގެކޮޅަކަށް ވެދެވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޞަފިއްޔާގެ هللا ގެ އަނބިކަނބަލެއް ކަމުގައިވާ، މާތް rرسول اهللا އަދި 
. "ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފަށް  rرسول اهللا ގެ ފަހުދިހައެއްގައި ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި  އިންނަވަނިކޮށް އެކަމަނާ އެކަލޭގެފާނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ
ހިނދުކޮޅަކު ވާހަކަދައްކަވަން އެކަމަނާ އިންނެވިއެވެ. ދެން އެކަމަނާ ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަން 

ތުމުން، އެކަލޭގެފާނުވެސް ތެދުވެވަޑައިގެން އެކަމަނާއާއެކު އެކަމަނާ ގެކޮޅަށް ލައްވަން ތެދުވެވަޑައިގަ
".   )3(ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ފަހެ އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާއަށް ކާނެތަކެއްޗާއި، ބޯނެތަކެތި ގެނަސްދޭނެ މީހަކު 
. އަދި ނިދާނީވެސް މިސް . އެކަމަކު ހުރެއްޖެނަމަ، އޭނާ ކައިބޮއި ހަދާނީ މިސްކިތުގައެވެ ކިތުގައެވެ

.    މިސްކިތުގެ ސާފުޠާހިރުކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ
ދެން މިފަދަ ޟަރޫރީ ކަންތައްތައް ނޫން ކަންތައްތަކުގައި އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ 

.މިސްކިތުން ބޭރަށް ނުކުތުމާމެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚުތިލާފު އުފެދި އެއީ  ފައެވެ

                                                           
ގެ ގެކޮޅު ހުންނަނީ މިސްކިތާ ޖެހިފައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅު މިސްކިތާ ވަކިކުރައްވާފައި ހުންނަނީވެސް  rرسول اهللا  )1

.   ފަރުދާކޮޅަކުންނެވެ
  د والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزمية.رواه أمح )2
 .رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه )3
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ބަލިމީހުންނަށް ގޮވައިލަން ދިއުމާއި، ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމާއި، ހުކުރުނަމާދު ނުކުރާ މިސްކިތެއްގައި 
. ފަހެ  ،ހުކުރުނަމާދުކުރާ މިސްކިތަކަށް ހުކުރަށް ދިއުމާއި ،އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ މިފަދަ ކަންތަކެވެ

އެކަން ބައިވެރިވުން ދަންނައެވެ. ޢަލީގެފާނު ބަލިމީހުންނަށް ގޮވައިލަން ދިއުމާއި، ޖަނާޒާގައި 
. އެހެންކަމުން އެއީ އިޝަތުގެފާނު އެކަން ނަފީކުރައްވާފައިވެއިރު، ޢާހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އެވެ

. އެކަމަކު އެކަން  ،ޟަރޫރީ ކަމަކަށް ނުވާތީ އިޢުތިކާފަށް އިންނައިރު ރަނގަޅީ އެކަން ނުކުރުމެވެ
.ކުރުމަކުން އިޢުތިކާފު ބާޠި ދެން ހުކުރުނަމާދު ޤާއިމުނުކުރެވޭ މިސްކިތެއްގައި  ލެއް ނުވާނެއެވެ

. އޭނާއަކީ ހުކުރު ވާޖިބުވެގެންވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ  ،އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ ދަންނައެވެ
. އަދި ހުކުރަށް  ހުކުރުނަމާދު ޤާއިމުކުރެވޭ މިސްކިތަކަށް ހުކުރަށް ދިއުން އޭނާއަށް ވާޖިބުވާނެއެވެ

  އެވެ.މެވާނެމެކުން އޭނާގެ އިޢުތިކާފެއް ބާޠިލެއް ނުދިއުމަ
. ގިނަޢިލްމުވެރިން  ދެންފަހެ އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ ގަނެވިއްކުން ދަންނައެވެ

. އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ، އިމާމު އަޙުމަދު  ،ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ
. "އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ ކޮންމެހެން ގަންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް  ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

. އަދި ކޮންމެހެން ވިއްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް މެނުވީ ވިއްކައިގެން  މެނުވީ ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ
".   ނުމެވާނެމެއެވެ

ްނަތްއަތްއ. ކާފު ބާިޠލުވާ ަކ ފަހެ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ިއުޢިތ
  ޢުތިކާފު ބާޠިލުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.ކަމެއްކޮށްފިމީހާގެ އި

ަގިއ މްިސިކުތްނ ުނުކތްުނ. )1( ިތ ގްަސުތ ފަހެ މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން  ެއްއވްެސ ބޭުނެމްއެނ
. އަދި މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން އެއީ އިޢުތިކާފުގެ  ފާއިތުކޮށްލުމުން ދެން އިޢުތިކާފުގެ މާނައެއް ނެތެވެ

  .ރުކުނެކެވެ
ފަހެ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުމަކީ އަޅުކަން ޞައްޙަވުމުގެ  ުބްއިދ ިފލިައިދުއްނ. )2(

. އެޝަރުޠު އުނިވެއްޖެނަމަ . ،ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެކެވެ   އަޅުކަން ބާޠިލުވާނެއެވެ
 ނިފާސްވެރިޔާއަށްފަހެ ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި،  ަޙިއުޟުވމާިއ، ިނފްާސެވިރުވްނ. )3(
  ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.ގިނަޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޑުކުރުމަކީ މިސްކިތުގައި މަ
ްނ. )4( .هللا އެއީ މާތް ައނިބމީހާއާ ިޖމާުޢުވ V  ] މިފަދައިން ވަޙީކުރައްވާފައިވާތީއެވެ

   \[  Z  Y  X  WZ  ) :މާނައީ: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތުގައި   )١٨٧البقرة
." އަށް ތިބޭ ހިނދު، އެކަނ اعتكاَف ) ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުނުވާށެވެ ފަހެ ބަލުންނާ (އަނބިންނާ
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.  ،ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެކު ފަހެ އިމާމު އަނބީންގެ ގައިގައި ނުބީހުމަށްވެސް މިއާޔަތް އިޝާރަތްކުރެއެވެ
ފައިވަނީ އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެކު ފާއާއި، އިމާމު އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއަބޫޙަނީ
. އަދި ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުދިއްޖެއްޔާ މެނުވީ  ،ގެ ގައިގައި ބީހިއްޖެނަމައަނބިމީހާ އޭނާއެކުރީ ކުށެކެވެ

. އަދި އިމާމު މާލިކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުދުނުކަމުގައި  އިޢުތިކާފެއް ބާޠިލެއްނުވާނެއެވެ
. އަދި ،ވިޔަސް އިމާމު ޝާފިޢީގެ އަރިހުން  ނުފުދުނު ކަމުގައިވިޔަސް އިޢުތިކާފު ބާޠިލުވާނެކަމަށެވެ

. ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ފުރަތަމަ ރައުޔެވެ.   މިދެރައުޔުވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. މާތް ުމުރަތްއުދުވްނ. )5( هللا ފަހެ އެއީ ހުރިހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެން ދާނެތީއެވެ

 . އާ) هللا: "ކަލޭގެފާނު (މާތްމާނައީ  )٦٥الزمر: (   ª  ©  ¨ Z   §] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
." ،ޝަރީކުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ   ކަލޭގެފާނުގެ ހެޔޮޢަމަލުތައް ބާޠިލުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ

ކާފު ޤާަޟކުުރްނ. ފަހެ ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިޔަތްގަނެގެން ސުންނަތް އިޢުތިކާފަކަށް  ިއުޢިތ
އެއިޢުތިކާފު ޤަޟާކުރުން އިންނަމީހާ، އެމުއްދަތު ނުނިމެނީސް އިޢުތިކާފު ހުއްޓާލައިފިނަމަ، 

. ފަހެ އިމާމު މާލިކު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ  ގިނަޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
.  ،ގޮތުގައި ރުއްސުންލެއްވި هللا އެކަލޭގެފާނުގެ ދަލީލަކީ މާތްޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

. އެޙަދީޘުގައިވެ . ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ޢާއިޝަތުގެފާނު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެވެ رسول އެވެ
އިޢުތިކާފަށް އިންނެވި ހިނދު، އެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި  rاهللا 

. ދެން ޢީދުގެ  ކަލޭގެފާނު އިޢުތިކާފު ހުއްޓައިލައްވައިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ފަހެ މިޙަދީޘް  މަހުގެ ދިހަދުވަހު އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިކާފަށް އިންނެވިއެވެ.ފަހުން ޝައްވާލު

. ،ތަފްޞީލުކޮށް ގެ ހަމައެކަނި ޢަމަލުފުޅަކުން  r    رسول اهللاފަހެ  އިސްވެ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
. އެހެންނަމަވެސް އެކަން މުސްތަޙައްބުވުމުގެ މައްޗަށް  ކަމެއް ވާޖިބުވުމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ

. އެހެންކަމުން ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ . އަދި  ،ދަލީލުކުރެއެވެ ޤަޟާކުރުން މުސްތަޙައްބުވުމެވެ
  ވާޖިބުނުވުމެވެ.

. އެބަހީ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި އިޢުތިކާފަށް  ،ދެންފަހެ ވާޖިބު އިޢުތިކާފު ދަންނައެވެ
. ފަހެ އިޢުތިކާފު ހުއް ،އެމުއްދަތު ނުނިމެނީސް ،އިނުމަށް ނަދުރުބުނެ ޓާލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

އޭނާއަށް ވަގުތު ލިބުނުހައި އަވަހަކަށް  ،އިމާމުވެރި ބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި
. ދެންފަހެ ޤަޟާނުކުރަނީސް އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ، ދަންނައެވެ.  އެއިޢުތިކާފު ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ

. އެހެނީ ފަހެ އޭނާގެ ވަލީވެރިން އެއިޢުތިކާ ގެ  rرسول اهللا ފު ޤަޟާކުރުން ވާޖިބެއް ނުވާނެއެވެ
 .  ،ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައިއަރިހުން އެކަމަށް ދަލީލެއް އައިސްފައި ނެތީމައެވެ
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. އެއިޢުތިކާފު ޤަޟާކުރުން ވާޖިބު އޭނާގެ ވަލީވެރިއަކު އޭނާގެ ފަރާތުން هللا އެއީ މާތްވާނެއެވެ
.هللا ވި ޢަބްދުރުއްސުންލެއް   ބުނު ޢައްބާސް އެގޮތަށް ފަތުވާދެއްވާފައި ވާތީއެވެ

ނޑެައޅްުނ. ކާފްަށ ިއުނަމްށ ަވިކމްިސިކެތްއ ަކ ފަހެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމާއި، މަސްޖިދުއް  ިއުޢިތ
މިސްކިތެއްގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުމަށް  ނަބަވީއާއި، މަސްޖިދުލް އަޤުޞާއާ މިތިން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން

. ފަހެ އޭނާ އެތިންމިސްކިތުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅި މިސްކިތެއްގައި ނަދުރެއް ބުނެ ފިމީހާ ދަންނައެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްއެހެނީ  އިޢުތިކާފަށް އިނުން ވާޖިބުވާނެއެވެ

 . . ރިވާވެގެންވެއެވެ .ޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  إِلَى إِالَّ الرحالُ تشد "الَ ކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ތިން މިސްކިތަކަށް މެނުވީ  )1("ىقْٰصاَأل ومسجِد الْحرامِ، ومسجِد ٰهذَا، مسجِدي مساجِد: ثَةثَالَ

) ތިޔަބައިމީހުން ދަތުރުކޮށްފައި ނުދާށެވެ. އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  (ޘަވާބު އިތުރުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި
)(އެބަހީ މަސްޖިދުއް  ،އިމިމިސްކިތާ ." ނަބަވީއާއި   މަސްޖިދުލް ޙަރާމާއި، މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއެވެ

ދެންފަހެ މިތިންމިސްކިތްނޫން އެހެން މިސްކިތެއްގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުމަށް 
. ފަހެ އޭނާ ކަނޑައެޅި މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުން އޭނާގެ މައްޗަށް  ނަދުރުބުނެފިމީހާ ދަންނައެވެ

. އޭނާ ބޭނުން މިސްކިތެއްގައި އޭނާއަށް އިޢުތިކާފަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.ވާޖިބެ  އް ނުވާނެއެވެ
. އަދި هللاއެހެނީ  އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ވަކިމިސްކިތެއް އެކަލާނގެ ޚާއްޞަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ

އަނެއް  ތެއްމިސްކިވެސް ބަޔާންވެދިޔަ ތިންމިސްކިތް ފިޔަވައި، މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް
. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތްއެހެނީ  މިސްކިތުގެ މައްޗަށް މާތްވެގެން ނުވެއެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ  ٰهذَا مسجِدي ِيف "صالَةٌ ކުރެއްވިއެވެ
 صالَة أَلْف مائَة من أَفْضلُ الْحرامِ الْمسجِد ِيف وصالَةٌ الْحرام، الْمسجِد إِالَّ سواه فيما صالَة أَلْف من أَفْضلُ
) ކުރާ އެންމެ  )2("سواه فيما މާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތުގައި (މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި

. އެއީ މަސްޖިދުލް  ،ށް ވުރެއެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ކުރާ އެއްހާސް ނަމާދަ ،ނަމާދެއް މާތްވެގެންވެއެވެ
. އަދި މަސްޖިދުލް ޙަރާމުގައި ކުރާ އެންމެ ނަމާދެއް އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ކުރާ  ،ޙަރާމް ފިޔަވައެވެ

." ،އެއްލައްކަ ނަމާދަށް ވުރެ   މާތްވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުމަށް ނަދުރު ބުނެފިމީހާ ދަން ނައެވެ

އޭނާއަށް މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެއީ މަސްޖިދުއް 
  ނަބަވީއަށްވުރެ، މަސްޖިދުލް ޙަރާމް މާތްވެގެންވާތީއެވެ.

                                                           
1( رواه اجلماعة إالّ أنّ الترمذي رواه عن أيب سعيد اخلدري. 
 .رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2
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އިރާދަކުރެއްވީތީ، މިހައި ހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް هللا ފަހެ މާތް
 . ރޯދައާ ، އުއްމީދުކުރަނީ މިފޮތް ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް .ِهللا احلَمد واملنةوލިޔެ ނިމުނީއެވެ

. އަދި  ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތުގެ އަލީގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙާޞިލުވުމެވެ
. މިފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގިނަ ދިވެހި ދަރިންތަކަކަށް އަގުހު، هللاދުޢާއަކީ މާތް ރި ފައިދާތަކެއް ދެއްވުމެވެ

 . ޑަކުޑަ އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުއަދި ރޯދަ އޭގެ ޙައްޤުގޮތުގައި ހިފުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ
. މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވައި   ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ
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